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Anotace 
 Práce představuje psycholingvistický přístup ke gramotnosti a klíčové postavení 

fonematického uvědomování jako schopnosti předcházející čtení. Na základě RVP PV a 

analýzy didaktických materiálů pro počáteční týdny základního vzdělání (Živých abeced) 

docházíme k následujícímu zjištění: v obou oblastech vzdělávání se rozvoj této 

schopnosti buďto neobjevuje vůbec nebo jen velmi nesystematicky - bez ohledu na 

psycholingvistické charakteristiky slovního materiálu a strukturu vývoje fonematického 

uvědomování. Uvádíme možnosti dalšího výzkumu. 

 

Klíčová slova: fonematické uvědomování; pregramotnostní dovednosti; 

psycholingvistický přístup ke gramotnosti; počáteční čtení; analyticko-syntetická 

metoda; jazykové přípravné období; Živá abeceda 

  



 

Annotation 
 The thesis presents psycholinguistic concept of literacy and the key role of 

phonemic awareness as a skill proceding reading. Based on the preschool curiculum 

documents and on the analyses of didactic material designated for the first weeks of 

school (called Živá abeceda) we found this: the resources either don't contain 

development of the skill at all or when they do, it's higly unsystematic - it does not respect 

the psycholinguistic characteristic of the word material, nor the structure of phonemic 

awareness development. We mention the possibilities of future research. 

 

Key words: phonemic awareness, pre-literacy skills, psycholinguistic concept of literacy, 
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Úvod 
 Diplomovou práci tvoří převážně teoretická část. V rámci ní se nejprve 

seznámíme s vývojovými aspekty dítěte na přelomu předškolního a školního vzdělávání. 

Zaměříme se na takové vývojové oblasti, které dítě bude potřebovat při vstupu do 

školního prostředí a které se promítnou do procesu osvojování počátečního čtení. Dále si 

na základě novodobých výzkumů ukážeme, že ontogenetické, psycholingvistické i 

procesové hledisko osvojování počátečního čtení ukazuje na klíčové postavení 

jazykových schopností. V popředí těchto schopností stojí fonematické uvědomování 

(tedy „chápání, že slova kromě významu mají zvukovou formu a tu tvoří řetězce plynule 

vyslovených hlásek“; Mikulajová, Nováková Schöffelová, Tokárová & Dostálová, 2016, 

s. 8) jako jeden ze tří nejspolehlivějších prediktorů počátečního čtení. 

 Seznámíme se s principy analyticko-syntetické metody výuky čtení (coby 

nejrozšířenější metody v ČR). Ta ve svých didaktických postupech počítá s tím, že při 

vyvozování grafémů dítě nově představené písmeno přiřazuje k již bezpečně známému a 

uvědomovanému fonému. Jinými slovy staví na schopnosti rozpoznávat a manipulovat 

fonémy ve slovech, tj. staví na schopnosti fonematického uvědomování. 

 Zjistíme, jakým způsobem zajišťuje MŠMT v předškolní výchově rozvoj 

schopnosti fonematického uvědomování a v empirické části objasníme, jakým způsobem 

na něj navazují první týdny výuky čtení v 1. třídě. Popíšeme, v jaké míře a jakým 

způsobem je v učebnicích rozvoj této schopnost zastoupen. 

 V diskusi se podíváme na to, jak tato zjištění korespondují se současnými 

vědeckými poznatky. Optikou kurikulárních dokumentů předškolního vzdělání a 

didaktických materiálů si projdeme cestu fonematického uvědomování od předškolního 

vzdělávání až po seznámení se s prvním písmenem. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vývojové aspekty předškolních dětí a 
dětí nastupujících do první třídy 

 Současná vývojová psychologie nám ukazuje, že vývoj mnoha funkcí důležitých 

pro život (tedy např. i funkce potřebné k osvojení schopnosti čtení – viz např. Smolík & 

Seidlová Málková, 2014) probíhá již v prenatálním stádiu. Pro naše účely však postačí, 

když se zaměříme na vývojová specifika dětí od 3 let do věku nástupu do 1. třídy. 

Rozvoj dítěte v období mezi 3. a 6. rokem je odborníky (např. Wildová & Kropáčová, 

2014) vnímán jako významný fenomén v procesu celoživotního vzdělávání jedince. Jak 

název kapitoly napovídá, následující stránky se budou věnovat popisu vývoje 

jednotlivých oblastí u dětí předškolních věku a na počátku školní docházky. 

 Které dítě je dítětem předškolním? V širokém slova smyslu můžeme předškolní 

věk dítěte pojímat jako období od prenatálního vývoje do doby, kdy dítě vstupuje do 

školy. Uchýlím se k užšímu pojetí tohoto vývojového období coby „věku mateřské školy“ 

(Langmeier & Krejčířová, 2006). Jako spodní věkovou hranici uvádí většina literatury 3 

roky (Langmeier & Krejčířová, 2006; Říčan, 2004; Thorová, 2015; Vágnerová, 2000, 

2012), i když Thorová (2015) podotýká, že namísto tradičního třetího roku se v některých 

teoretických systémech uvádí jako počáteční druhý rok života dítěte. Konec periodizace 

předškolního období není definována konkrétním fyzickým věkem, ale sociální událostí 

v podobě nástupu do školy (Thorová, 2015; Vágnerová, 2000, 2012). 

 Z dat publikovaných Českým statistickým úřadem v srpnu 2020 (Školy a školská 

zařízení – školní rok 2019/2020) můžeme vypočítat, že během posledních deseti let se do 

prvních ročníků základního vzdělávání zapsalo (z celkového počtu 1 243 517) 0,6 % 

pětiletých, 79,3 % šestiletých a 20,1 % sedmiletých a starších dětí. Vidíme tedy, že drtivá 

většina dětí do školy nastupuje v 6 letech. 

 Kromě věkové výseče bude naším dalším měřítkem pro selekci z obrovského pole 

lidské ontogeneze volba oblastí vývoje. Je známo, že jednotlivé sféry lidské bytosti jsou 

provázané. Oblast biologická, sociální, emoční, osobnostní, kognitivní, řečová aj. se 

vyvíjejí v součinnosti, navzájem ovlivňují svůj vývoj a spolupracují. Pro tuto práci je 

nosný popis především takových vývojových oblastí, které jsou výraznými činiteli při 

procesu nabývání čtenářské gramotnosti. 
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1.1 Percepčně-motorické funkce 

1.1.1 Motorický vývoj 
 V oblasti motoriky neboli „celkové pohybové schopnosti organismu“ (Průcha, 

Walterová, & Mareš, 2013, s. 160) dochází v předškolním věku ke zlepšování koordinace 

a celkové rychlosti, obratnosti a eleganci pohybů, které dítě již ovládalo dříve, na rozdíl 

od předchozích stádií, kde docházelo především k objevování a osvojování nových 

činností a výkonů. Stále rostoucí kontrolu nad vlastním tělem si děti užívají a tím dále 

stimulují její rozvoj (viz např. Vágnerová 2000, 2012). 

 Z motorického vývoje můžeme vydělit rovinu hrubé motoriky. Ta je vymezená 

jako „popis pohybů nebo dovedností, při nichž jsou využity velké svaly pro pohyb trupu, 

končetin nebo udržování tělesné rovnováhy; příkladem je chůze, běh, máchání rukama či 

poskakování“ (Hartl, Hartlová-Císařová & Nepraš, 2010, s. 320). Předškolní děti rády 

tráví čas pohybovými hrami, jejichž variabilita se rozšiřuje právě díky větší kontrole nad 

komplexní motorickou činností (Říčan, 2004). Tříleté dítě již chodí po způsobu 

dospělých. Čtyřleté udrží rovnováhu na jedné noze, pokoří všemožné prolézačky, horním 

hodem dohodí dál a přesněji. V pěti letech chodí pozpátku, dokáže přejít po kladině a 

úspěšně řídit vozítko i ve značné rychlosti. V šestém roce dovede jezdit na kole a pohyby 

ztrácí na své zbrklosti, i když určitá neohrabanost přetrvává. (Allen, Marotz & Vlčková, 

2002; Thorová, 2015). V mladším školním věku děti vedle lepší obratnosti a plánování 

nabírají i na síle. Ilustrovat to mohou např. výkony v běhu na krátkou vzdálenost, které 

jsou mezi pátým a desátým rokem v přímém vzestupu, děti s každým dalším rokem 

„zrychlují“ průměrně o 0,5m/s (Říčan, 2004). Z pohledu biologických dispozic dítěte je 

komplexní motorický progres umožněn především dozráváním tělesného vývoje a 

centrální nervové soustavy (Jucovičová & Žáčková, 2014). 

 Dosažená úroveň hrubé motoriky se ve školním prostředí projevuje např. 

„běžným“ pohybem v prostoru (ve třídě), sportovními aktivitami (potažmo tělesnou 

výchovou) i samoobslužnými činnostmi (které mj. dítěti rozšiřují možnost být autonomní 

bytostí). Vývojové potíže v této oblasti mohou být spjaté s vývojovou dyspraxií. Ta může 

být diagnostikovaná již v předškolním věku (Kybriová, 2014 in Kucharská, 2014) a bývá 

někdy uváděná jako možné riziko pro vznik specifických poruch učení (Kucharská, 

2007 in Kucharská, 2014). 

 Jemná motorika se týká spolupráce menších svalů „. . . při psaní a obkreslování 

(grafomotorika), tváře i při napodobování (mimika), pohybová aktivita mluvních orgánů 
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při řeči (logomotorika) . . . “ (Hartl et al., s. 320). Dítě stále lépe zvládá činnosti, které 

vyžadují jemnou koordinaci levé a pravé ruky (jí příborem, vystřihuje). Příznačný pro 

předškolní období je rozvoj kresby. Ve čtyřech letech umí překreslit některé tvary a 

písmenka, v pěti letech může vybarvovat omalovánky a dominance ruky by měla být 

jasně vyhraněná. V šesti letech se zlepšuje koordinace oko-ruka (většinou umí zavázat 

tkaničky, píše číslovky a písmena), která se na dobrou úroveň dostane kolem osmého 

roku (Thorová, 2015; Allen et al., 2002). Vývoj kresby souvisí s osvojením tříbodového 

úchopy tužky a s diferencující se lateralitou, která vyústí ve zmíněnou dominanci ruky. 

Senzomotorická koordinace oka a ruky poskytuje (viděním) zpětnou vazbu a přesnosti 

toho, co dítě dělá (pohybové aktivity). V sedmi letech si význam zpětné vazby uvědomuje 

a využívá ji – efektivita zrakové kontroly se ve školním věku zvyšuje. Mladší školní věk 

je spojován také s postupným zautomatizováním pohybů při činnostech, které si žádají 

přesnost (Thorová, 2015; Vágnerová, 2012). 

 Lateralita1 je důležitá pro jemnou motoriku, potažmo psaní. Její nevyhraněnost 

nebo zkříženost (oko-ruka) je pro mozek náročnou situací a může být ohrožujícím 

faktorem pro rozvoj psaní (Jucovičová & Žáčková, 2014). Rozvoj grafomototiky jako 

takové je významným ukazatelem úspěšnosti v budoucím osvojování psaní (Kucharská, 

2014). 

1.1.2 Vizuální percepce 
 V předškolním období dozrávají také dovednosti vizuální percepce. Tendence 

vývoje se line od globálního vnímání k diferencovanému (uchopení toho, že celek je 

soubor detailů, které mezi sebou mají vztahy; Jucovičová & Žáčková, 2014). S věkem 

dítěte stoupá jeho schopnost vidět nablízko, i když se v šesti letech poměrně často 

objevuje dalekozrakost v důsledku nedozrálého tvaru oční bulvy (Allen et al., 2002). I 

pro šestiletého předškoláka bez zrakové vady však není vnímání detailů jednoduchým 

úkolem. Vyžaduje si totiž takovou akomodaci čočky, která je pro něho stále ještě náročná 

na pozornost a proto u „luštění“ malých obrázků (textu) nevydrží dlouho. Aby bylo dítě 

schopno „. . . rozlišit a identifikovat tvar bez ohledu na jeho polohu, případně pozadí či 

překrytí . . .“ (Vágnerová, 2012, s. 261), musí být rozvinuta konstantnost vnímání. V 

                                                
1 lateralita označuje „... mj. nerovnoměrné užívání párových orgánů ve smyslu preference či specializace 
jednoho z nich (tzv. funkční lateralita). U člověka se lateralita může vázat jak k orgánům hybným (horní 
končetiny), tak i k centrální nervové soustavě (mozkové hemisféry). Přednostní užívání tzv. vedoucí ruky 
souvisí se specializací mozkových hemisfér“ (Žáková, 2019, s. 51).  
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orientaci mezi složitými malými obrázky (písmenky) pomůže dítěti mezi pěti a sedmi lety 

rozvíjející se zpracování ortografických informací. Velmi důležitá a často skloňovaná 

je vizuální diferenciace. Mezi třetím a čtvrtým rokem dítě rozeznává různé tvary, ve 

čtvrtém roce rozezná tvary vzhůru nohama. Učí se diferencovat tvary nejen ve vztahu k 

sobě samému, ale také mezi tvary navzájem: do cca pěti a půl let zaměňuje pravý a levý 

směr (horizontální; d/b, q/p). Směr detailů napravo a nalevo (pravolevá orientace) totiž 

závisí na funkční diferenciaci pravé mozkové hemisféry, ke které dochází mezi šestým a 

sedmým rokem. Rozlišování vertikálního směru (tzn. nahoře – dole, např. 6/9) je 

náročnější a je vývojově mladší. V osmi letech již děti v úkonech určování směru detailů 

(horizontálního i vertikálního) nechybují. V mladším školním věku se počátky pravolevé 

orientace na ploše rozvíjí do takové míry, že dítěti umožňují osvojovat si orientaci na 

mapě. U mladších školáků dochází také k rozvoji percepční strategie – dítě je schopno 

udržet zaměření na daný cíl. Mluvíme o systematické exploraci, prohlížení. 

Systematičnost prohlížení je pro předškoláka stále časově náročná, v šestém roce se čas 

nutný k této pravidelnosti a přesnosti snižuje (Thorová, 2015; Vágnerová, 2006). 

 Posledním jevem zrakového vnímání, u kterého se zastavíme, jsou oční pohyby. 

Při čtení jsou důležité, uplatňují se schopnosti fixace a koordinace těchto pohybů. 

Odborníci, kteří zastávají teorii zrakového deficitu dyslexie, se na oční pohyby zaměřují 

jednak ve výzkumu a jednak při identifikaci předškoláků s budoucími obtížemi ve 

čtení a psaní (Kucharská, 2014). Tradičně byla úroveň rozvoje vizuo-motorické oblasti 

chápána jako klíčová pro osvojení čtení. Podle současného psycholingvistického přístupu 

však „Zpracování textu na úrovni zrakového vnímání . . . tvoří pouze vstupní úroveň 

zpracování textu. Po něm nastává mnohaúrovňové jazykové zpracování“ (Nováková 

Schöffelová & Mikulajová, 2016, s. 70). Problematice vizuomotorického a 

psycholingvistického přístupu se věnuje 2.1.3. 

1.1.3 Sluchová percepce 
 Sluchová percepce je „. . . schopnost přijímat, rozlišovat a interpretovat zvuky 

různé kvality (řečové i neřečové)“ (Zelinková, 2007, s. 76). Podobně jako u vizuální 

percepce dochází ve vývoji sluchového vnímání stále k větším schopnostem diferencovat 

mezi menšími a podobnějšími podněty. Zelinková (tamtéž) ve sluchovém vnímání 

rozlišuje v kontextu pedagogické diagnostiky tyto úrovně: 

• Vnímání a rozlišování neřečových zvuků – ty jsou vývojově starší a tím i 

hlouběji zakořeněné – dítě s nimi zachází snadněji a dříve než s řečovými. Jedná 
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se např. o poznání předmětů podle zvuku, rozlišování tónů různé výšky apod. 

Spadá sem také schopnost lokalizovat zvuky v prostoru. 

• Rozlišování figury a pozadí, tzn. schopnost vybrat a udržet určitý podnět v 

ohnisku pozornosti (tedy v popředí coby figuru) a zbytek slyšeného vnímat 

periferně (jako pozadí). Jde např. o neřečové rozpoznání zvuku určité značky auta 

mezi směsicí zvuků ulice; nebo o zaměření na mluvený výklad pedagoga a 

nevěnování pozornosti ostatním sluchovým podnětům. 

• Rozlišování prvků lidské řeči: vět a slov, slabik, hlásek (poznávání hlásky ve 

slově, sluchová diferenciace hlásek, sluchová analýza a syntéza, fonematické 

uvědomování, sluchová paměť). 

 Rozvojem a integrací percepce a produkce zvuků mateřského jazyka si dítě „. . . 

vytváří fonologické reprezentace zvukové stavby jednotlivých slov“ (Seidlová 

Málková, 2014, s. 121) a je také schopno s nimi určitým způsobem operovat. Pokud 

dítě trpí výraznou vadou sluchu, pokud je vývoj jeho řeči opožděn či narušen 

(jednou z příčin bývají právě sluchové vady) nebo je jeho sluchové vnímání v 

předškolním věku neobratné a nevyzrálé2, komplex schopností není funkčně 

připravený pro osvojování čtení běžnými systémy školských metod (Matějček, 1987). 

1.2 Kognitivní předpoklady a jejich rozvoj 

1.2.1 Myšlení 
 Období mezi čtvrtým a přibližně sedmým rokem3 nazval Piaget jako stádium 

předoperačního, názorného, intuitivního myšlení. Dítě nerespektuje zákony logiky, 

neprovádí logické operace, uvažuje intuitivně. Dítě v tomto stádiu se zajímá o souvislosti, 

příčiny a vztahy, lépe je uchopuje a stále lépe dokáže postihovat určité podobnosti. Jsou 

zde však značná omezení, která mj. vyplývají ze znaků typických pro rozumový vývoj 

předškolního dítěte: 

• Centrismus: „. . . dítě je schopno myslet a uvažovat jen o jednom aspektu 

problému, dítě nepracuje s množinami (třídami) a podmnožinami (podtřídami), je 

fixované pouze na jednu vlastnost“ (Thorová, 2015, s. 388). 

• Fenomenismus: „. . . dítě posuzuje věci pouze podle toho, jak vypadají“ (tamtéž). 

                                                
2 což bývá typické pro dyslektiky (Matějček, 1987) 
3 např. Šulová (2010) uvádí 7. - 8. rok 
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• Animismus: „. . . uvažuje o věcech, jako by byly živé, myslely, cítily a chovaly 

se stejně jako dítě“ (tamtéž). 

• Artefaktismus/arteficialismus: “ . . . dítě věří v omnipotenci člověka, že za vším, 

co nás obklopuje, stojí člověk (to tatínek napustil vodu do rybníka)“ (tamtéž). 

• Absolutismus/finalismus: „. . . následek je považován za příčinu (moře vznikla, 

aby po nich mohly plavat lodě)“ (tamtéž). 

• Egocentrismus: „. . . ulpívání na subjektivním pohledu a tendence zkreslovat 

úsudky na základě subjektivních preferencí“ (Vágnerová, 2000, s. 102). 

• Magičnost: „. . .tendence pomáhat si při interpretaci dění v reálném světě fantazií, 

a tak jeho poznání zkreslovat“ (tamtéž, s. 103). 

• Konfabulace - „. . . dítě kombinuje reálné vzpomínky s fantazijními představami“ 

(tamtéž, s. 106). 

 Zpracování informací je fantazijní, přizpůsobované aktuálním potřebám a 

schopnostem. Např. když usuzuje o kauzalitě, je pro něho subjektivní uspokojení 

podstatnější než logické vysvětlení situace. Usuzuje na základě zkušenosti. Tato 

„preference“ ovlivňuje i selekci informací. Stejně jako ve smyslovém vnímání (viz 

výše), i v oblasti myšlení je pro zorientování se v podnětové situaci důležitá schopnost 

rozlišit podstatné a nepodstatné. Předškolák je však při usuzování vázaný na (mnohdy 

nevýznamné znaky) zjevné podoby skutečnosti, na statické viditelné aspekty situace, na 

její aktuální stav. Takové zaměření dítěti ztěžuje rozumět logickým příčinám dějů a 

pochopit jejich podstatu v souvislostech – jeho překonání je předpokladem k nástupu 

do školy (viz např. Langmeier & Krejčířová, 2006; Říčan, 2004; Thorová, 2015; 

Vágnerová, 2000, 2012). 

 Mohlo by se zdát, že kognitivní vývoj předškoláka definujeme negativně – jakou 

úroveň jeho myšlení nemá, jak nepostupuje správně při usuzování a které souvislosti mu 

nedochází. Progres od čtvrtého do šestého roku je však značný4. Připomeňme si také, že 

vývoj je kontinuálním procesem, kde se jednotlivé funkce navzájem ovlivňují a nasedají 

na sebe. Názorné (intuitivní) stádium umožňuje vývoji kognitivních funkcí vstup do další 

fáze. 

                                                
4 Rozvíjí se např. náhled na funkční vztahy (pětileté dítě pokládá za podobnost mezi jablkem a hruškou 
jejich stejnou barvu, šestileté jako podobnost zmiňuje původ či užití – tedy funkční podobnost – rostou na 
stromě, jedí se) a chápání příslušnosti k určité kategorii (čtyřleté dítko přiřadí červenou papriku k 
červeným jablkům, šestileté ji zařadí mezi zeleninu; Vágnerová, 2000). 
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 Tou je stadium konkrétních operací (šest/sedm až jedenáct let), ve kterém dítě 

pozvolna dospívá ke způsobu usuzování dospělého. Myšlení postupně začíná být 

logické a vázané na realitu. Pokud je situace moc náročná a postupně osvojovaná logika 

„problém nezvládne“, dítě sáhne po starších způsobech uvažování. Nejedná se o 

patologickou regresi, nýbrž o jakousi provizorní výpomoc. Pro dítě je důležité, aby úkol 

zvládlo a zajistilo si tak porozumění a jistotu. Znaky typické pro názorné a intuitivní 

myšlení5 jsou na ústupu a dítě buduje schopnost poznávat přesněji a z více hledisek 

(objektivněji). Osvojuje si operování s trvalostí a zvratností dějů a s hypotetickými 

možnostmi situací (Vágnerová, 2012). V případě, že k posunu k logickému myšlení 

nedojde nebo dojde opožděně, dítěti bude znemožněno vhodné interpretování obsahu 

vyučování (Opatřilová, 2006). Pro osvojování počátečního čtení je velmi důležitý 

progres, na který upozorňuje Vágnerová: 

Jedním z důsledků rozvoje logických operací je změna způsobu manipulace se 

znaky a symboly. Školáci jsou schopni chápat vztah mezi tvarem písmen a 

zvukovou podobou příslušných hlásek. Dovedou rozdělit slovo na hlásky a 

slabiky, chápou jejich posloupnost a umějí je správně seřadit. Dokážou hlásky i 

slabiky klasifikovat, třídit a kombinovat. Začínají chápat stálost obsahu 

jednotlivých slov, i když je používají v různých souvislostech, resp. v různých 

gramatických tvarech (2012, s. 270). 

 Jak si ukážeme v kapitole 2.2, aby dítě bylo schopno uvědomovat si fonémy a 

manipulovat s nimi, potřebuje nově chápat také formu slova – chápání samotného 

významu slova již nestačí. Toto explicitní operování je umožněno až konkrétními 

logickými operacemi (Fowler, 1990). 

1.2.2 Paměť 
 Z hlediska úmyslu si něco zapamatovat předškolák disponuje převážně pamětí 

bezděčnou – záměrnost se objevuje až kolem pátého roku (Vágnerová, 2012). Počínaje 

školní docházkou je žádoucí, aby si dítě osvojilo záměrnost paměťových strategií. Sama 

školní výuka je pro jejich vznik velmi podnětná. 

 Zajímavá je na přelomu předškolní a školní docházky také oblast paměti z pohledu 

délky retence (uchování informace). Kolem šestého roku se intenzivně vyvíjí 

dlouhodobá paměť (Vágnerová, 2012), která vytvoří úložiště pro informace ze školního 

prostředí sémantického i epizodického rázu. Schopnosti pracovní (krátkodobé) paměti 

                                                
5 vázanost na zjevné, statické podoby skutečnosti; centrace; fantazie apod. - viz výše v textu 
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mají pro fungování ve školním prostředí integrativní úlohu – žák, který spolehlivě dokáže 

podržet v paměti instrukce či otázky, lépe plní dané úkoly a je více zaangažován při dění 

ve výuce (Fitzpark & Pagani, 2012). Dále se opakovaně ukazuje, že děti s jazykovými 

a/nebo řečovými problémy mají zároveň deficity v oblasti pracovní paměti. Mohou tak 

být znevýhodněné při fonologických úlohách (Schaefer et al., 2009), jejichž zvládání, jak 

si ukážeme v kapitole 2, je pro osvojování čtení velmi důležité. 

 Další typ paměti můžeme rozlišit z hlediska modality. Zastavme se nejprve u 

paměti zrakové. „Na konci předškolního věku by mělo být dítě schopno propojovat 

vizuální podnět s jeho verbálně prezentovaným pojmenováním“ (2014, s. 41). Schopnost 

funkčně si zapamatovat vizuální vjemy je hojně využitelná při učení se tvarů písmen. 

Jak si ukážeme v kapitole 2.2.6, znalost písmen abecedy je významným prediktorem 

osvojování čtení (viz. např. Seidlová Málková, 2015). Zraková paměť je také zásadním 

faktorem v globální metodě vyučování čtení, ve které děti v první etapě memorují celá 

slova bez znalosti písmen (Zelinková, 2007). Přesuneme-li se u prvopočátečního čtení k 

procesu dekódování, musíme zdůraznit roli paměti sluchové - „. . . znovuvybavení si a 

přiřazení hlásky k písmenu a naopak“ (Fasnerová, 2016, s. 160). 

1.2.3 Pozornost 
 Již v předškolním věku spatřujeme v projevovaném chování dětí seberegulační 

konstrukty (dodržování pravidel, schopnost „to ještě chvíli vydržet“, monitorování sebe 

sama v nepřítomnosti dospělých; Kopp, 1982). I když je na počátku školní docházky stále 

výrazně dominantní pozornost bezděčná, seberegulační konstrukty se dále rozvíjejí, ruku 

v ruce s pozorností záměrnou. Dítě na počátku školní docházky má větší schopnost 

vlastní vůli zaměřovat svou pozornost. Ještě se však neubrání rušivým vlivům zvenčí 

(přitažlivé jsou především podněty nové a neobvyklé) a vnitřním citovým stavům (Kuric, 

2001; Šimíčková-Čížková, 2010). Pro konkrétní představu uvedu Čačku (2000) - mezi 

šestým a sedmým rokem dokáže dítě zkoncentrovat svou pozornost přibližně na 10–12 

minut; od 1. do 5. třídy se počet prvků postřehnutých v jednom okamžiku zvyšuje ze 4-5 

na 6-7. 

 Když si představíme činnosti spojené se školou, můžeme vyvodit, že dostatečně 

rozvinutá pozornost je vstupním předpokladem pro soustředění se na ně. „Dítě by mělo 

být schopno přenášet a rozdělovat ji podle pokynů učitele aj.“ (Kucharská, 2014, s. 39). 

 Na závěr kapitoly o kognitivních předpokladech se pro zachycení provázanosti 

jednotlivých oblastí kognice hodí uvést, že: „Děti, jejichž vývoj dosahuje v kognitivních 
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aspektech dobrou úroveň a provázanost jednotlivých funkcí, často vykazují na konci 

předškolního věku zájem o rozvoj čtení či psaní“ (Kucharská, 2014, s. 39).  

1.3 Jazykové dovednosti a řeč 

1.3.1 Jazykové roviny ve vývoji 
 Bude se tato kapitola věnovat osvojování jazyka (language6) nebo si osvojování 

řeči (speech, language7). Smolík a Seidlová Málková se ve své knize Vývoj jazykových 

schopností (2014) vyjadřují k této problematice terminologie jazyk a řeč. Jak název 

publikace napovídá, autoři upřednostnili užívání pojmu jazyk. Měli k tomu tři důvody: 

1. termín řeč je nejednoznačný - „ . . . může označovat jazykové znalosti, ale může 

také označovat samotný proces mluvení a zvukové realizace slov a vět“ 

2. termínu jazyk je svým významem komplexní -  „ . . . odkazuje k tomu, že v 

průběhu řečové či jazykové komunikace musí dítě získat komplexní soubor 

znalostí o zvukové podobě, slovní zásobě a gramatických vlastnostech 

konkrétního jazyka, například češtiny, i o praktických zvyklostech spojených s 

jeho užíváním“ 

3. termín jazyk je vhodný v kontextu (před)čtenářských dovedností (s. 11-12). 

I když spolu oba termíny souvisí „. . . a to obojím směrem: aby mohl člověk promluvit 

česky (řeč), musí česky umět (jazyk)“ (Klenková & Kolbábková, 2006, s. 28), v této práci 

budu primárně užívat termín jazyk. Podobně jako pro Smolíka a Seidlovou Málkovou se 

i pro naše účely hodí jeho odkaz na komplexní jazykový systém a na dovednosti spojené 

se čtením. Pro přehlednost budu popisovat vývoj jazyka v jeho jednotlivých oblastech – 

v rovinách, jak je dělí Nebeská (1992). 

i. FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA 

Foneticko-fonologická rovina se soustředí na zvukovou stránku jazyka. Abychom jí 

porozuměli, představím její základní pojmy. Fonetika „. . .zkoumá zvuky lidské řeči z 

hlediska: 1. jejich tvoření (artikulace) 2. jejich akustických vlastností 3. jejich realizace v 

dorozumívacím procesu“ (Klenková & Kolbábková, 2006, s. 41). Fonologie „. . . studuje 

soustavu zvukových prostředků jazyka a jeho systém fonémů, zkoumá funkce hlásek, 

jejich schopnost rozšiřovat slova svou přítomností či záměnou“ (tamtéž, s. 42). 

Zjednodušeně řečeno, fonetická stránka pojímá artikulaci a akustiku, fonologická se 

                                                
6 překládá Hartl et al., s. 510 
7 překládá Hartl et al., s. 234 
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zaměřuje na sytém jazyka z pohledu jeho významových zvuků (Kucharská, 2014). 

Fonémy8 můžeme spojit a vytvořit tak morfém. Morfémy jsou „. . . nejmenší jazykové 

jednotky, které již mají význam“ (Lejska, 2003, s. 82) a jejich spojením vytváříme slova. 

Ty spojujeme ve věty. Než však dítě začne věty produkovat a větám rozumět, prochází 

dynamickým vývojem. 

Za počátek (neexpresivního) tréninku mluvidel je považováno již novorozenecké 

reflexivní sání, polykání a žvýkání (Šulová, 2010). Prvotní fázi rozvoje foneticko-

fonologické roviny označujeme literatura jako předjazykové9 (také předřečové10 nebo 

přípravné11) období. Začíná již po narození dítěte s prvním křikem (tzv. hlasový reflex). 

Novorozenecký (později kojenecký) křik přechází kolem 8. - 10. týdne do broukání. Dítě 

experimentuje a hraje si se zvuky, které mluvidla vydávají a dostává se tak do období 

instinktivního žvatlání. Toto pudové žvatlání se okolo 6. - 8. měsíce mění na žvatlání 

napodobivé, které je závislé mj. na zrakové a sluchové kontrole12. 8. - 9. měsíc je důležitý 

z hlediska rozumění řeči, kdy dítě začíná diferencovat podle proměn v melodii, přízvuku, 

trvání apod. - tyto komunikační komponenty také přecházejí do jeho vlastního projevu. 

Jazykové období nastává, když dítě začne produkovat slova, jejichž obsah má 

význam (nejedná se o „pouhé“ opakování zvuků). Objevují se kolem 1 roku dítěte. První 

slůvka nejčastěji označují lidi a předměty z nejbližšího okolí (vč. částí těla), postupně 

slova nabírají na počtu i na funkčnosti a je zde tedy výrazná spojitost s dalšími 

jazykovými rovinami (viz např. Bytešníková, 2012; Dvořák, 2001; Klenková & 

Kolbábková, 2006; Saicová-Římalová, 2016; Škodová & Jedlička, 2007; Šulová, 2010). 

Důležitou kategorií je samotný vývoj artikulace. Ten začíná těsně po narození (křik) a 

měl by být dokončen před vstupem do školy. Za dokončený vývoj se považuje moment, 

kdy dítě artikuluje bez nedostatků. Bezchybná výslovnost je datována ke 4. až 7. roku 

věku dítěte, za nejobvyklejší je považován rok pátý (Klenková & Kolbábková, 2006; 

Saicová-Římalová, 2016; Thorová, 2015). Zelinková (2001) upozorňuje na rozsáhlé 

výzkumné šetření z roku 1989, které reflektovalo úroveň výslovnosti dětí nastupujících 

do 1. třídy. Na začátku školního roku se v souboru 559913 prvňáčků vyskytlo 38,13 % 

                                                
8 k nim více v kap. 2.2.3 
9 Smolík a Seidlová Málková (2014) 
10 Thorová (2015) 
11 Bytešníková (2012) 
12 Neslyšícím dětem se sluchového podnětu nedostává – nemohou napodobovat a žvatlání se postupně 
vytrácí (Bytešníková, 2012; Thorová, 2015). 
13 tento počet tvořil 40 % všech dětí nastupujících do 1. třídy v daném roce (1989) 
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dětí s nesprávnou výslovností – nejčastěji problémy s hláskou ř, sykavkami s, c, z a 

hláskou r. Zelinková dává artikulační nedostatky do souvislosti s nácvikem čtení a psaní, 

jelikož „. . . dítě si osvojuje písmena ve spojení s hláskou“ (tamtéž, s. 89). Mezi faktory 

ovlivňující správnou výslovnost řadí (1) osoby v okolí dítěte, které napodobuje, (2) 

určitou úroveň sluchového vnímání – dítě si nemůže uvědomit chybu, pokud rozdíl mezi 

správnou a nesprávnou artikulací neslyší a (3) určitou úroveň logomotorických 

dovedností.  

Vývoji fonologických schopností (neboli podle Seidlové Málkové (2014) vývoji 

kontinua fonologického uvědomování) je věnovaná kapitola 2.2.2. 

ii. MORFOLOGICKO-SYNTAKTICKÁ ROVINA 
Jedná se o gramatickou stránku jazyka, v rámci, které můžeme rozlišit tvarosloví 

(morfologii) a větnou skladbu (syntax). Tvarosloví se týká např. odvozování nových 

slov ze starých: barva – barvit (derivační morfologie) nebo skloňování a časování 

ohebných slovních druhů (flektivní morfologie). Mimo rozlišení pojmů je také důležité 

zmínit fakt, že morfologie a syntax se často prolínají, čehož příkladem je v češtině např. 

shoda podmětu s přísudkem (Smolík & Seidlová Málková, 2014). 

Morfologicko-syntaktická rovina se týká řečové produkce, sledujeme ji tedy od 12. 

měsíce dítěte. Do 1,5 - 2 let trvá období jednoslovných vět, kdy se dítě projevuje pomocí 

izolovaných slov. Slova mají funkci vět, vznikají opakováním slabik (mama) a jsou 

neohebná. Kolem 2 let začíná stadium spontánní produkce ve větách, jde o tzv. 

telegrafickou14 řeč. Mezi 2. a 3. rokem začíná skloňovat. Mezi 3. a 4. rokem užívá 

jednotné i množné číslo a umí časovat, objevují se jednoduchá souřadná souvětí 

(slučovací, odporovací a důsledková). Věty a jsou stále komplexnější. U slovosledu často 

platí, že na prvním místě stojí slovo s klíčovým emočním nábojem. Než si děti osvojí 

přesnou gramatiku, je pro ně typický fyziologický dysgramatismus, tedy věkem 

podmíněná gramatická nepřesnost. Děti analogicky použijí gramatickou formu, která se 

v dané situaci vyskytla také v odlišné situaci, aniž by braly v potaz výjimky. Např. 

zaznamená spojení hodný – hodnější a analogicky utvoří spojení dobrý – dobřejší. V 

gramatickém systému se však postupně orientuje a před vstupem do školy15 by se dítě po 

                                                
14 viz např. Smolík & Seidlová Málková, 2014 
15 Saicová-Římalová (2016) uvádí mezi 5. a 6. rokem; Thorová (2015) uvádí okolo 5. roku; Klenková 
(2006) uvádí po 4. roce 
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gramatické stránce mělo projevovat bez odchylek (viz např. Bytešníková, 2012; 

Klenková & Kolbábková, 2006; Saicová-Římalová, 2016; Thorová, 2015). 

iii.  LEXIKÁLNĚ-SÉMANTICKÁ ROVINA 

Lexikálně-sémantická rovina „. . . představuje, zjednodušeně řečeno, slovní zásobu a 

významy slovních promluv“ (Kucharská, 2014, s. 126). Prvotní pasivní slovní zásoba je 

spjatá s počátečním „porozumění“ řeči (okolo 10. měsíce). Projevuje se tím, že dítě 

motoricky reaguje na některá slova – reaguje „. . . na globální zvukový obraz toho, co 

uslyší v asociaci s celkovou konkrétní situací, která se často opakuje“ (Bytešníková, 2012, 

s. 18). Pro používání prvních slov je typická hypergeneralizace (nadměrné zobecňování 

slov, např. slovem „haf“ označuje dítě všechna zvířata) a hyperdiferenciace (slova jako 

předpojmy – obecné pojmy („táta“) užívá jako názvy konkrétních subjektů („táta“ je můj 

táta, nikoli ten Aničky) (Bytešníková, 2012; Thorová, 2015). Po 4. roce používá dítě 

všechny slovní druhy a jeho aktivní slovní zásoba se pohybuje kolem 2500–3000, i když 

ve dvou letech mělo osvojených okolo 200 slov. Tento prudký nárůst slovní zásoby 

přichází právě kolem třetího roku a užívá se pro něj termín řečový spurt. Kolem 5. roku 

umí uchopit nadsázku, začínají být víc a víc citlivé na kontext, v 7 letech jsou si děti 

schopné odvodit význam např. jednoduchého rčení. 

iv. PRAGMATICKÁ ROVINA 

Jak sám název napovídá, tento jazykový aspekt se týká pragmatického užívání jazyka, 

resp. používání jazykových prostředků ke komunikaci s lidmi (potažmo jejich 

ovlivňování). Již úplné začátky hlasové produkce (viz foneticko-fonologická rovina výše) 

mají funkci (požadavek, nabídka či upoutání pozornosti). Pozdější pragmatické jazykové 

dovednosti vyžadují integraci zdvořilosti a dalších kulturních aspektů komunikace i 

např. používání nepřímých pokynů – tyto aspekty můžeme pozorovat např. ve větě „Mohl 

byste otevřít okno?“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014). Průcha připomíná 

psycholingvistické koncepce, které vedle komunikačních kompetencí upozorňují také na 

interakční kompetence. "S tímto pojmem přichází Els Oksaarová (1983), která jej 

vztahuje k pragmalingvistickým znalostem a dovednostem, jež si děti musí osvojovat, 

např. pozdravy, vyjadřování zdvořilosti, zahajování konverzace, dotazování apod." 

(2011, s. 113). 

Po 3. roce dítě zahajuje a udržuje krátký rozhovor s dospělákem. Ve 4 letech začíná 

být komunikace stále více adekvátní daným situacím, dítě se učí být k nim citlivější. 



 22 

Jedná se o období intelektualizace řeči, kde nabývá regulační funkci (směrem od okolí 

k dítěti – usměrňování chování, i směrem od dítěte k okolí). 

1.3.2 Vztah mluvené a psané formy jazyka 
 Na čtení můžeme nahlížet jako na proces porozumění jazyku, který není mluvený, 

nýbrž je zapsaný (zakódovaný) v písmenech. Osvojit si schopnost čtení tak znamená 

pochopit a osvojit si tento kód coby sérii vizuálních symbolů, které reprezentují jazyk 

mluvený (Ziegler & Goswami, 2015). Osvojování čtení navazuje na znalost mluveného 

jazyka: „. . . předpokládá integraci systému pro zpracování psané formy jazyka do již 

existujícího systému zpracování mluvené řeči“ (Snowling, 2000, s. 63 in Seidlová 

Málková, 2014, s. 133). Nejedná se o nabývání nového komunikačního kódu, ale o 

osvojování si nového mechanismu s jazykovým kódem mluveným, který je pro dítě již 

známý (Smolík & Seidlová Málková, 2014). 

 Jedním z východisek, které zdůrazňuje kontinuitu mezi vývojem mluveného a 

psaného jazyka je koncepce spontánního (emergentního) rozvoje gramotnosti. Tato 

koncepce gramotnosti zdůrazňuje přirozený průběh jejího rozvoje, a to skrze dva pilíře: 

• Přesunutí těžiště pozornosti (také) do ranějších „neškolních“ ontogenetických 

stádií – klade důraz na vývojový potenciál předškolního věku dítěte (Zápotočná, 

2010). V tomto kontextu můžeme vzpomenout Vygotského, který oceňuje M. 

Montessoriovou: „Podařilo se jí např. ukázat, že při raném učení čtení a psaní u 

dětí ve věku 4–5 let se pozoruje tak plodné bohaté a spontánní využívání psané 

řeči, které se nepozoruje v pozdějším věku“ (Vygotskij, 1970; cituji podle 

Wildová, 2005, s. 25). 

• Roli dítěte coby aktivního činitele v osvojování si kompetencí v oblasti psaného 

jazykového systému (Zápotočná, 2010). Dítě „. . . není v roli pasivního 

„konzumenta“, jehož rozvoj řídí a „dávkuje“ dospělý (učitel), ale je vnímáno jako 

aktivní, samostatný jedinec, který je k vlastnímu aktivnímu objevování a tvoření 

vyzýván“ (Wildová, 2005, s. 25). 

Z předchozích kapitol o vývoji jazyka by mělo být patrné, že dítě si mluvený jazyk 

osvojuje přirozeně a spontánně. Koncepce emergentního rozvoje gramotnosti usiluje o 

to, abychom na proces osvojování psaného jazyka nahlíželi stejně – tedy jako na činnost, 

která je podmíněna vlastní aktivní účasti dítěte na interakci s okolním sociálním světem 

(Zápotočná, 2010). Jako milou ukázku kreativního zacházení dítěte s jazykem uvádí 

Thorová oblast vývoje slovní zásoby – tvorbu dětských neologismů. Dítě mezi 3. a 5 
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rokem např. označí řezníka jako pana masáka (2015). Pro děti je jazyk přitažlivou oblastí 

pro experimentování. Každý 10. - 12. žák nastupující do 1. třídy (tedy dítě, které má 

systematickou výuku čtení teprve před sebou), je již rozvinutým čtenářem (Wildová, 

Kropáčová, 2014). 

 Zápotočná (2010) poukazuje na principy, které jsou pro vývoj mluveného a 

psaného jazyka společné, např.: sociální funkce i podstata; vývojový průběh a způsob, 

kterými si dítě jazykové kompetence osvojuje; společná dolní věková hranice. Společný 

věk počátku rozvoje aktivit a schopností obou forem jazyka dokresluje Wildová, když 

datuje první prohlížení obrázků k jednomu roku (tedy období, kdy se objevují první 

dětská slůvka). „Postupně je grafický kód obrázku nahrazován znakovým kódem tištěné 

řeči a dítě si začíná uvědomovat rozdíl obrázek – písmeno, později i psané slovo“ (2005, 

s. 24). 

 Na vývoj čtenářské gramotnosti můžeme nahlížet jako na kontinuum vývoje 

jazykových schopností předškolního dítěte, jak znázorňují Smolík a Seidlová Málková: 

 
Schéma1: Schéma vývoje čtenářských předpokladů (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 11) 

 Smolík a Seidlová Málková (2014) mj. odkazují na výzkumy dětí, které mají 

specifické problémy se čtením – vykazují slabé porozumění jazyku, ale jejich 

fonetické a fonologické schopnosti jsou zachovány. Výskyt těchto dětí je podle nich 

důležitým vodítkem k nahlížení na čtení jako na proces, který navazuje na osvojování 

jazyka (Smolík & Seidlová Málková, 2014). V kontextu specifických poruch učení 

někteří odborníci formulují vztah mezi řečí a čtením (a psaním) jako zásadní: 
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Omezení výkonů čtení a psaní na výlučně výukově-teoretické aspekty izoluje tyto 

schopnosti z jejich vzájemné souvislosti s řečovou dimenzí. Tím se stává, že se 

nebere zřetel na důležité, možná dokonce rozhodující podmínky procesů rozvoje 

řeči, na kterých se buduje čtení a pravopis (Simon, 1981, s. 19 cituji podle Pokorné, 

2010, s. 75). 
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2 Osvojování čtení 

 Na čtení můžeme nahlížet z různých úhlů. Můžeme zkoumat dějiny a společenský 

charakter písma, výuku čtení z pohledu metod a metodik, vývoj vztahu ke čtení a psaní a 

jejich pedagogickou či psychologickou terapii (Kucharská, 2014). 

 Pro tuto práci jsou nejpříhodnější taková hlediska, která by osvětlovala 

psychologickou podstatu osvojování čtení a vytvořila tak prostor pro zachycení 

spojitosti mezi fonematickým uvědomováním a osvojováním čtení, která je těžištěm 

praktické části. Následující kapitoly si kladou za cíl vymezit hlediska, kterými v této práci 

na čtení nahlížím, respektive by měly ohraničit oblasti čtení, které jsou pro tuto práci 

nejpodstatnější: 

• ontogenetické hledisko: cílíme na pregramotnost a počáteční čtenářskou 

gramotnost 

• psycholingvistické hledisko: umožní nám uchopit fonologické schopnosti ve 

spojitosti s osvojováním čtení – cílíme na fonematické uvědomování 

• procesové hledisko: cílíme na porozumění prvopočáteční fázi v rámci modelů 

osvojování čtení. 

2.1 Pregramotnost a počáteční čtenářská gramotnost 

2.1.1 Ontogenetická cesta ke čtenářské gramotnosti 
 Pojem čtenářská gramotnost se dostala do českého terminologického povědomí 

v 90. letech skrze mezinárodní výzkumy gramotnosti PISA, PIRLS apod. (Wildová, 2012 

b). V posledním šetření PIRLS (2016) je čtenářská gramotnost definována jako:  

Schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo 

oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Čtenáři mohou odvozovat význam z 

různých forem textů. Čtou, aby se učili, aby se začlenili do společenství čtenářů 

ve škole i v každodenním životě, a také pro zábavu (Janotová, Tauberová, & 

Potužníková, 2017, s. 4). 

Kolektiv Výzkumného ústavu pedagogického upozorňuje, že definice užitá v 

PIRLS zahrnuje pouze testovatelné složky čtenářské gramotnosti a uvádí, že: „Čtenářská 

gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, 

schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých 

individuálních i sociálních kontextech“ (VÚP, 2011, s. 8). Zmíněné „užívání“ poukazuje 
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na funkční rovinu čtenářské gramotnosti, která přesahuje „pouhé“ technické zvládnutí 

čtení. Projevuje se např. schopností porozumět čtenému textu, kriticky ho hodnotit a 

používat informace v něm obsažené (Wildová & Kropáčová, 2014).  

 Pojetí gramotnosti a její strukturace (z níž se rodí také pojem čtenářská 

gramotnost) má bohatou historii (viz např. Havel & Najvarová, 2011; Helus, 2012; 

Gavora, 2002; Wildová, 2005), v jejíž dynamice se odráží mj. vývoj přístupů ke čtení a 

nárůst počtu vědních oborů, které se této problematice věnují. Sledování tohoto vývoje je 

jistě přínosné, je však nad rámec této práce. Jelikož je pro nás podstatné, abychom z 

hlediska čtenářské16 připravenosti porozuměli především momentu nástupu do školy a 

prvních týdnů/měsíců systematické výuky čtení17, bude pro nás nejpříhodnější čtenářskou 

gramotnost pojmout z pohledu ontogenetické hierarchizace. Jednak nám svou 

diferenciací umožní postihnout právě požadovaný věk dítěte, jednak je přínosná pro 

didaktické hledisko (Wildová, 2012 b), které se do výzkumné části promítá. 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti vymezím v dílčích ontogenetických obdobích podle 

Havla a Najvarové (2011) a Heluse (2012). 

i. PŘEDŠKOLNÍ VĚK 
 Havel a Najvarová označují tuto etapu jako pregramotnost, taktéž (dle jiných 

autorů) uvádí jako možné pojmenování emergentní dětskou gramotnost18 a spontánní 

gramotnost19. Odkazují na předčtenářské aktivity, díky nimž si dítě utváří „prekoncepty, 

tj. vlastní představu o gramotnosti a fungování psané komunikace“ (2011, s. 37). Helus 

hovoří o fázi vytváření bázových predispozic pro čtení, v níž zdůrazňuje „socializační 

orientace spontaneit dítěte na oblasti, podporující rozvoj čtecích předpokladů“ (2012, s. 

207). 

ii. POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA 

 Těchto devět let můžeme rozdělit na dva úseky: 

1. Nácvik techniky čtení20 (Havel & Najvarová, 2001), které u některých dětí může 

přetrvat až do 3. třídy21. Autoři uvádějí označení tohoto období různých autorů (s. 

37): počáteční čtenářská gramotnost, elementární gramotnost, bázová 

                                                
16 po vzoru VÚP, 2011 užívám termíny čtenářství a čtenářská gramotnost jako sobě rovné 
17 konkr. prvopočáteční fázi přípravného období analyticko-syntetické metody 
18 např. Havlínová, 1978; Owey & Pumferey, 1995 
19 např. Zápotočná, 2001 
20 tedy schopnost dekódování (Wildová, 2012 b)  
21 obvykle se však jedná o období 1. a 2. třídy (Wildová & Kropáčová, 2014) 
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gramotnost. Helus (2012) zmiňuje fázi soustavné školní výuky čtení (a psaní), 

která má poprvé charakteristiky systematičnosti, zpětné vazby (kontroly) a s nimi 

spjatou nápravnou činnost směrem k žákovým výkonům. 

2. Etapa funkčního využívání zvládnuté technické stránky čtení22, ve které se 

žáci učí pracovat s texty. Podle autorů je zde ze začátku patrná etapa základní 

gramotnosti, později etapa rozvinuté základní gramotnosti. Helus (2012) v tomto 

období také zmiňuje přecházení zvládnuté gramotnosti do gramotnosti funkční. 

Tuto fázi definuje jako uvádění dítěte do čtenářství. 

iii. DOSPĚLOST 

 Dospělost zde uvažujeme jako období od ukončení povinné školní docházky. 

Havel a Najvarová (2001) mluví o funkční gramotnosti, tedy o takové úrovni 

gramotnosti, která umožňuje plnohodnotné fungování ve společnosti. Pochopitelně 

upozorňují na úspěšné osvojení předchozích etap jako na podmínku k nabytí gramotnosti 

funkční. Helus (2012) tuto poslední fázi nazývá fází aktivního čtenářství. Tato aktivní 

gramotnost (která vyjadřuje potřebu čtením se realizovat) již předpokládá zvládnutí 

gramotnosti funkční. 

2.1.2 Pregramotnost 
 Kucharská (2014, s. 35) definuje pregramotnost jako: 

. . . soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v široké 

době před nástupem do školy – komplex schopností, dovedností, postojů a hodnot 

potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti i jeho užívání 

v různých individuálních a sociálních kontextech. 

 Toto období je tedy ukončeno nástupem do první třídy. Jako počátek 

pregramotnosti najdeme v literatuře buďto narození (např. Wildová & Kropáčová, 2014) 

nebo 1. rok života dítěte (např. Wildová, 2005). Z mého pohledu není rozlišení těchto 

dvou pohledů na spodní věkovou hranici tolik významné. Období prvního roku je 

signifikantní jako moment prvního prohlížení obrázků a moment prvních slov. Jak jsme 

si však ukázali v kapitole o analogickém a vývojově kontinuálním vztahu mezi 

osvojováním mluveného a psaného jazyka, vývoj začíná již prvním novorozeneckým 

křikem; datování od narození tak přirozeně odkazuje i na události onoho nápadného 

prvního roku dítěte. 

                                                
22 tedy funkční využití dekódování (Wildová, 2012 b) 
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 Oblasti pregramotnosti můžeme rozlišit na: 

• dispozice dítěte (kognitivní, jazykové a osobnostní) 

• rané zkušenosti dítěte s předčtenářskými aktivitami 

• prostředí dítěte – rodina, podnětnost čtenářského prostředí, předškolní 

vzdělávání (Kucharská & Seidlová Málková, 2012). 

 Všechny tři oblasti jsou vzájemně spjaté a všechny tři sehrávají podstatnou roli 

coby předpoklady pro osvojování čtenářské gramotnosti. Předčtenářskými zkušenostmi 

dítěte a jejich vlivem na vývoj jednotlivých oblastí předškoláka se zabývá příspěvek 

Kucharské z r. 2012. Věnuje se v něm mj. tomu, že čtení je v předškolním věku 

prostředkem společně stráveného času, hry, uspokojení estetických potřeb a prostředkem 

postupného zvyšování pochopení světa. V této oblasti je významným autorem v 

československém prostředí také Gavora (např. v nedávných studiích zkoumá znalost 

konvencí tišteného textu u předškoláků; nebo proč a jak rodiče čtou dětem). 

 Oblast dispozic dítěte a jeho konkrétních – především fonologických – 

dovedností a schopností je však pro tuto práci klíčová a bude jí věnována kapitola 2.2. 

2.1.3 Psycholingvistický a vizuomotorický přístup ke 

gramotnosti 

i. VIZUO-MOTORICKÝ PŘÍSTUP KE GRAMOTNOSTI 

Psychologie tradičně pojímala osvojování čtení (a poruchy jeho osvojování) jako 

procesy percepčně-motorických a prostorových funkcí – uplatňoval se tzv. vizuo-

motorický přístup. Osvojování gramotnosti je v tomto pojetí založeno na principu, kdy 

se dítě učí zrakovou cestou každé slovo nazpaměť - např. anglické děti si memorují, 

že slovo cat se hláskuje jako c-a-t, stejně jako si memorují telefonní čísla (Treiman, 

2005). Za určující psychické funkce při osvojování čtení je zde považováno zrakové 

vnímání, oční pohyby a prostorová a pravo-levá orientace (např. Matějček, 1995; 

Matějček & Vágnerová, 2006). Význam těchto funkcí má v procesu osvojování čtení své 

důležité místo. V kapitole o vývoji vizuální percepce jsem ukázala, že pro počáteční 

osvojování čtení jsou důležité dosažené vývojové úrovně různých oblastí vizuálního 

systému: vidění na blízko, vizuální diferenciace, konstantnost vnímání, orientace mezi 

písmeny, systematická explorace, koncentrace pozornosti na vizuální podnět a zraková 

paměť. Počáteční studie čtení usilovaly především o porozumění fungování očních 

pohybů při čtení. První výzkumy mapujeme již v 19. století, kdy E. Javal objevil, že 

pohyby očí při čtení dospělých čtenářů nejsou plynulé, nýbrž se pohybují z jednoho místa 
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na řádku na druhé (Jošt, 2009). Tento mnohokrát ověřený fenomén dal vznik termínům, 

které jsou v odborné literatuře užívány dodnes – fixace očních pohybů a sakadické 

pohyby. Oko se při čtení pohybuje v rychlých (neuvědomovaných) pohybech – ve 

skocích, které nazýváme sakády. Po tomto skoku se oko na okamžik zastaví a nastává 

klidový stav neboli fixace, která utváří prostor pro vnímání čtené zrakové informace. Jak 

dlouho bude fixace trvat, záleží na obtížnosti textu a vyspělosti čtenáře (Vyhnálek, 

Brzezný & Jeřábek, 2006). 

Je obecně přijímáno, že oční pohyby a další oblasti vizuální percepce (vizuomotorika 

vč. lateralizace spjaté s pravo-levou orientací) mají pro osvojování čtení nezastupitelný 

význam. Velký počet studií však považuje vizuo-motorický přístup za nedostačující (viz 

níže). Současná literatura se shoduje na tom, že zrakové vnímání tvoří spíše vstupní 

rovinu zpracování psaného jazyka – za klíčové dovednosti jsou považovány schopnosti 

jazykové (např. Kucharská, 2014; Nováková Schöffelová & Mikulajová, 2016). Např. 

výzkumy slovenských dětí ukázaly, že nejčastější deficity u dětí s odloženou školní 

docházkou se objevují v oblasti jazykových schopností (Hergottová, 2011 in Nováková 

Schöffelová & Mikulajová, 2016). 

ii. POČÁTKY PSYCHOLINGVISTICKÉHO PŘÍSTUPU VE SVĚTĚ A 

JEHO PŘIJETÍ U NÁS 
Počátky psycholingvistického přístupu jsou spjaty se 70. lety, kdy výzkumníci 

dyslexie vyvrátili svého času uznávanou teorii vizuálního deficitu a nahradili ji teorií 

fonologického deficitu (Kulhánková & Málková, 2008). Psycholingvistické pojetí 

gramotnosti začalo postupně nahrazovat klasické vizuo-motorické pojetí. 

Kucharská (2012) soudí, že česká literatura je v oblasti osvojování gramotnosti stále 

většinově nakloněna vizuo-motorickému přístupu, tedy i z něho vyplývajícímu 

vizuálnímu deficitu coby příčiny dyslexie. V roce 2012 bylo publikované dvojčíslo 

časopisu Pedagogika, které je podle Heluse přelomovým příspěvkem a současně (tedy k 

r. 2012) „. . . nejzevrubnější publikací k tématu gramotnosti“ (Helus, 2012, s. 210). V 

tomto dvojčísle je patrné začleňování psycholingvistického přístupu do úvah o 

gramotnosti. K dnešnímu dni můžeme sledovat vzrůstající důraz na fonologické procesy 

v průběhu osvojování čtenářské gramotnosti (tedy psycholingvistické pojetí), což 

implikuje také posun chápání podstaty a příčin poruch jazykového vývoje – tedy 

především dyslexie a dysfázie, ale i dysortografie. Kucharská a Seidlová Málková ve své 
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publikaci z roku 2012 uvádějí, že psycholingvistického přístup v oblasti poruch vývoje 

gramotnosti je příznačný: 

• odklonem od uvažování, ve kterém poruchu vývoje čtení a psaní identifikujeme 

na základě srovnání s tím, jak čtení a psaní funguje u dospělých (nebo dokonce 

jak se projevují poruchy čtení a psaní u dospělých po úrazech mozku); 

• názorem, že porozumění specifickým vývojovým poruchám čtení a psaní je 

možné pouze srovnáním s výsledky systematického sledování průběhu typického 

(normálního) vývoje čtení a psaní v dětské populaci; 

• snahou hledat soustavy kognitivních a jazykových dovedností či schopností 

dítěte, které mu umožňují rozvíjet čtení a psaní a popisovat vztahy mezi těmito 

dovednosti (schopnostmi) (s. 5). 

 Psycholingvistické pojetí gramotnosti definuje čtení (a psaní) „jako složité a 

dlouhodobé procesy, na jejichž rozvoji a fungování se podílí několik klíčových 

kognitivních a jazykových schopností, lingvistické charakteristicky jazyka a povaha 

pravopisného systému, v němž se dítě učí číst a psát“ (Caravolas & Volín, 2005, s. 8 in 

Seidlová Málková, 2014, s. 132). Představím několik výzkumů z posledních desetiletí 20. 

století, jejichž východiska významně přispěla k rozvoji psycholingvistického přístupu ke 

čtení. Treimanová (2005, s. 103) v tomto kontextu uvádí studii z roku 1971, ve které Read 

zkoumal objevené psaní u předškoláků. Někteří předškoláci si sami vytvořili logický 

způsob, kterým zapisovali slova. Ukázalo se, že tyto jejich zápisy často reprezentovaly 

právě fonologickou stavbu slov. O tři roky později byla publikovaná další významná 

studie, která také upozornila na zachycení fonologické struktury slov dětmi – 

Libermanová s kolektivem studovala povědomí dětí o jednotkách mluvené řeči. 

Posuzoval se výkon v segmentaci hlasového projevu (zvuků nebo slov) na slabiky a 

hlásky. U všech skupin dětí23 se segmentace na hlásky ukázala být signifikantně 

náročnější než segmentace na slabiky a také souvisela s věkem – vyvíjela se později 

(Liberman et al., 1974). Libermanová svou další sérií výzkumů jako jedna z prvních 

poukázala na to, že komplikace v oblasti čtení a psaní jsou velice často spjaty s 

fonologickým uvědomováním, respektive jeho narušeným vývojem (Seidlová Málková, 

2014). Některá pozdější zkoumání naznačovala vztah mezi fonologickým povědomím a 

čtením. Prvními, kdo však v tomto vztahu prokázal kauzalitu, byli v osmdesátých letech 

Bradleyová a Bryant. U vzorku 400 anglicky mluvících dětí se ukázal významný vztah 

                                                
23 soubor tvořilo 135 britských dětí – mladších i starších předškoláků a žáků první třídy 
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mezi fonologickým povědomím24 v předškolním věku a pozdějšími dovednostmi čtení a 

psaní v osmi letech (Bradley & Bryant, 1983). Již z těchto průkopnických výzkumů je 

patrné, že psycholingvistický přístup směřuje k souvislosti mezi mluveným a psaným 

jazykem (které byla věnována kap. 1.3.2) a klade důraz na jazykové dovednosti 

(především na uvědomování fonologické struktury slov (např. Liberman et al., 1977). Je 

patrné následující: „Význam fonologického uvědomování pro rozvoj gramotnosti se v 

literatuře dokumentuje až právě v souvislosti s rozvojem psycholingvistického přístupu“ 

(Kulhánková & Mikulajová, 2008, s. 27). 

iii. PSYCHOLINGVISTICKÝ PŘÍSTUP – ROLE POVAHY 

ORTOGRAFIE 

Psycholingvistická pojetí osvojování gramotnosti přikládají značnou váhu také 

lingvistickým a ortografickým charakteristikám jazyka, ve kterém se dítě učí číst. 

Světové jazyky můžeme z velké části rozdělit do tří základních kategorií podle toho, které 

jednotky mluveného jazyka reprezentují. Pravopisné systémy alfabetické, kterými je 

např. čeština, angličtina nebo holandština používají písmena či písmenné řetězce 

(grafémy) k reprezentaci fonémů. Slabičné pravopisy, jako je hindština, využívají 

sylabogramy (slabičné znaky) k reprezentaci slabik. Třetí, logografické systémy, 

například čínské a japonské Kanji, používají znaky k reprezentaci mluvených slov na 

úrovni monosylabických morfémů (Caravolas, 2005; Ellis et al., 2004). 

Jak jsem uvedla, pravopisný systém českého jazyka se řadí mezi alfabetické ortografie, 

které stojí na tzv. alfabetickém principu čili korespondenci grafémů a fonémů daného 

jazyka (Caravolas, 2005). Aby dítě mohlo začít číst (a psát), musí této korespondencí 

porozumět. Osvojení si alfabetického principu předpokládá 

. . . znalost písmen abecedy, schopnost členění slov na jednotlivé́ fonémy (tedy 

fonematické uvědomování) a schopnost obě tyto dovednosti propojit, tj. vytvářet 

korespondence grafém-foném (např. foném /p/ je reprezentován grafémem P). 

Jakmile dítě jednou porozumí principu alfabetické ortografie, může tento princip 

používat jako základ pro dekódování slov (Kucharská & Málková, 2008, s. 31). 

Osvojení alfabetického principu však není stejné u všech alfabetických jazykových 

systémů. Korespondence mezi grafémem a fonémem se totiž v různých ortografiích liší 

svou konzistencí, tzv. ortografickou hloubkou. Z perspektivy někoho, kdo se s písmem a 

jeho čtením seznamuje, by bylo nejvhodnější, aby spojení mezi grafémem a fonémem 

                                                
24 hodnoceno skrze úlohy na rozpoznávání rýmů a aliteraci 
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bylo jedna ku jedné, tedy jeden grafém, jemuž odpovídá jeden foném. Takové jazyky 

(příkladem je třeba finština, turečtina a srbochorvatština) mají plně konzistentní 

(transparentní) ortografii. Mezi méně transparentní jazyky řadíme např. angličtinu 

nebo francouzštinu (Caravolas, 2005). Veškeré odchylky od pravidelné výslovnosti jsou 

shrnuty v pravidlech pravopisu daného jazyka, a čím více jich je, tím déle dítěti trvá 

osvojení pravopisu, potažmo osvojení gramotnosti (Kucharská & Málková, 2008). 

Češtinu řadíme na kontinuu ortografické konzistence k těm transparentnějším. Tokárová 

a Mikulajová uvádějí, že v české a slovenské ortografii je mezi fonémy a grafémy při 

čtení míra korespondence 0,925 (2012). České děti díky tomu snadněji spojí hlásky s 

jednotlivými písmeny, což je při počátečním osvojování čtení (a psaní) výhodou 

(Caravolas, 2005). 

Vidíme, že charakteristiky jazyka (především obtížnost osvojení alfabetického 

principu – tedy ortografická hloubka) ovlivňují proces osvojování čtení. Při interpretaci 

výzkumů, které cílí na odhalení klíčových prediktorů osvojování čtenářské gramotnosti 

je proto důležité brát v potaz, ve kterém ortografickém systému byla studie realizována. 

2.1.4  Modely čtení 
 Po sedmdesátých letech se zájem výzkumníků přesouvá ke zkoumání procesu 

čtení, v důsledku čehož je literatura mj. obohacena o „vývojově psychologické modely 

čtecích dovedností“ (Helus, 2012, s. 206). Pro účely této práce se budu věnovat takovým 

modelům, které svou strukturou umožňují náhled na prvopočáteční fázi rozvoje čtení. 

i. JEDNODUCHÝ MODEL ČTENÍ – GOUGH A TUNMER (1986) 
Autoři ve shodě s názvem modelu volí také jednoduchou definici: čtení s 

porozuměním = produkt dekódování * porozumění, kde obě proměnné mohou 

dosahovat hodnoty od 0 do 1, tzn., pokud jedinec neovládá jednu z dovedností 

(dekódování nebo porozumění), neovládá ani schopnost číst s porozuměním. Autoři 

poskytují definici dekódování prostřednictvím popisu toho, jak vypadá osoba, která tuto 

dovednost zručně ovládá – jedná se o čtenáře, který dokáže číst jednotlivá slova rychle, 

správně a potichu, tzn. dovede rozpoznávat slova. Jedině z „rozpoznaného“ slova 

dovede extrahovat jeho význam. Termín porozumění vymezují jako porozumění 

lingvistické – tedy proces, kterým interpretujeme lexikální jednotku (slovo), větu a 

promluvu. Autoři apelují na fakt, že dekódování a porozumění jsou dva nezávislé faktory 

                                                
25 kde 1 odpovídá absolutní shodě (Tokárová & Mikulajová, 2012, s. 34) 
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čtení (kde čtení vzniká výhradně jako kombinace obou schopností), které pouze a jedině 

vzájemnou kombinací umožňují číst s porozuměním (Gough & Trunmer, 1986). 

Nepřekvapí nás, že časová posloupnost osvojování těchto dovedností je taková, že čtení 

„. . . ve svých počátcích vyžadují především rozvoj dovednosti dekódování (resp. 

kódování u psaní) a představ o podobě zápisu slov a postupně také rozvoj porozumění 

čtenému“ (Seidlová Málková, 2014, s. 133). 

ii. STADIÁLNÍ MODEL – EHRIOVÁ (1995) 

Ehriová (1995) uvádí, že vyspělí čtenáři čtou rychle, plynule a s plným 

porozuměním. Jak ukázala řada výzkumů na přelomu 80. a 90. let, tato dovednost funguje 

následovně: podívají se na slovo a okamžitě rozpoznávají jeho význam, aniž by vkládali 

úsilí do dekódování daného slova. Samotný pohled na slovo dokonce spouští porozumění 

i v případě, že čtenář úmyslně ignoruje slovo (např. v interferenční úloze Stroopova testu). 

Ehriová svým modelem odpovídá na otázku, jak si začínající čtenáři osvojují schopnost 

rozpoznávat slova pohledem rychle a automaticky26. Rozlišila stadia27 rozvoje čtení, a to 

podle stoupající míry zapojení alfabetického principu a jeho využití při čtení slov.  

1. Logografické stádium – děti si formují spojení mezi vybranými vizuálními 

atributy slov a jejich výslovností nebo významy a vytvořené asociace ukládají 

do paměti. Pomocí těchto tichých vizuálních vodítek si slova pamatují. 

Příkladem může být např. slovo look (dívat se) - dvě O jako dvě kulaté oči. Často 

se jedná o značky STOP nebo značky restaurací (Ehri, 1995) nebo jména obchodů 

(IKEA; Seidlová Málková, 2014). Když ve slově PEPSI, které dítě umí „přečíst“, 

změníme první písmeno na XEPSI, nevšimne si změny. Neděje se tak kvůli jeho 

nepozornosti, ale protože v paměti nemá uložená písmena jako součást asociací, 

díky kterým podobné nápisy „čtou“ - vizuální vodítka se vztahují k celým slovům 

(Masonheimer, Drum & Ehri, 1984). 

2. Semialfabetická fáze čtení – nastává kolem věku pěti let, když se začínají 

objevovat první známky chápání alfabetického principu – tedy že fonémy 

mluveného jazyka jsou reprezentovány grafémy jazyka psaného. Tento princip 

                                                
26 Seidlová Málková (2014) však poukazuje na fakt, že tento model nevysvětluje, „... co přináší či 
způsobuje kvalitativní změny ve vývoji a proč dochází ve vývoji čtení k individuálním rozdílům mezi 
dětmi“ (s. 136). 
27 Ehriová ve své původní publikaci z r. 1995 uvádí názvy stádií jako: (1) Pre-alphabetic phase, (2) Partial 
Alphabetic, (3) Full Alphabetic Phase, (4) Consolidated Alphabetic Phase. Sama uvádí, že první a čtvrté 
stadium se svými názvy liší od pojmů Frithové (1985) - (1) logographic a (4) ortographic – a zdůvodňuje, 
proč pojmy nahradila. Seidlová Málková (2014, s. 135–136) představuje stadia tři. Pro (1) užívá 
názvosloví Frithové, pro zbylé dva názvosloví Ehriové. Učiním zde taktéž. 
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však umí aplikovat pouze výběrově u některých písmen. Často si pamatují první 

a poslední písmena slova, což jim pomáhá v odhadování toho, jak se slovo čte. 

V tomto období je chápání korespondence mezi grafémem a fonémem pouze 

částečné, čtenářům v této fázi chybí (1) plná znalost ortografického systému 

mateřského jazyka, obzvláště samohlásek (2) vyspělá schopnost segmentovat řeč 

na fonémy, které odpovídají daným grafémovým jednotkám, tedy bezpečná, 

neselektivní schopnost fonematického uvědomování (Ehri, 1995). 

3. Alfabetická fáze čtení nastupuje v momentě, kdy děti plně porozumí 

korespondenci mezi grafémy a fonémy daného jazyka a systematicky jej 

využívají. Čtenář v tomto stadiu (1) např. rozpozná, že ve slově SPOON 

koresponduje 5 písmen se 4 fonémy, včetně „ortograficky nekonzistentního“ 

fenoménu, kde OO symbolizuje čtené /u/ (2) dokáže dekódovat i slova, která 

nikdy předtím neviděl (Ehri, 1995). Děti za sebe řadí „. . . jednotlivé zvuky, které 

si asociují s písmeny v textu (ve slově)“ (Seidlová Málková, 2014, s. 136). 

Mluvíme zde o jednoduchých fonologických kódovacích strategiích (tamtéž).  

2.2  Fonologické schopnosti 
 Terminologie v oblasti fonologických schopností není jednotná. Představím zde 

jednotlivé termíny užívané jednak ve světové a jednak v české odborné literatuře. Jak 

uvidíme, průnik světové a tuzemské terminologie souvisí s nástupem 

psycholingvistického přístupu ke gramotnosti do české odborné veřejnosti. 

i. FONOLOGICKÉ SCHOPNOSTI 
 Výzkumy fonologických schopností se zaměřovaly především na spojitost těchto 

schopností s osvojováním čtení. Tyto studie mezi fonologické schopnosti v kontextu 

nabývání čtenářské gramotnosti řadily např. fonologické uvědomování, schopnost 

rychlého vybavování pojmů a fonologickou paměť28 (Wagner & Torgesen, 1987). 

Podle Seidlové Málkové (2014) pojímají současní odborníci vývoj fonologických 

schopností jako plynulý vývoj dovednosti fonologického uvědomování a s 

přihlédnutím k dosavadní literatuře specifikuje, že vývoj fonologických schopností je 

vhodné 

. . . popisovat právě jako kontinuum, které zahrnuje výkony dítěte na více 

kognitivních úrovních a s užitím více lingvistických jednotek – tedy jako postup od 

                                                
28 Pozdější výzkumy však fonologickou paměť z řady nejspolehlivějších prediktorů úspěšného osvojování 
čtení vyřadily (např. longitudinální kroslingvistická studie Caravolas et al. z roku 2012). 
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jakési obecné citlivosti dítěte ke zvukové stavbě slov až k realizaci plně 

uvědomovaných, kognitivně náročných operací metajazykového charakteru . . . (s. 

103). 

ii. FONOLOGICKÉ POVĚDOMÍ / UVĚDOMOVÁNÍ 

 Fonologické uvědomování je definované jako vědomá kognitivní dovednost dítěte 

detekovat a manipulovat dílčí zvuky, ze kterých se slova skládají, a to na úrovni různě 

velkých lingvistických (fonologických) jednotek – tedy slabik, prétur a slabičného 

základu a jednotlivých fonémů (Goswami, 2010; Sodoro et al., 2002). Jak shrnuje např. 

Zubáková Peregrinová (2014), jedná se o „. . . uvědomování si zvukových struktur na 

různém stupni jazykové složitosti“ (s. 20). Popis vývoje fonologického uvědomování 

přináší pro osvojování čtení důležitá východiska, můžeme dokonce říct, že mu nutně 

předchází, jak si ukážeme v kapitole 2.2.2. 

iii. FONOLOGICKÁ SENZITIVITA / CITLIVOST 
 Seidlová Málková tento pojem představuje jako označení preferované americkou 

literaturou: „. . . reflektuje podstatu fonologického povědomí jako procesu postupného 

vývoje fonologických reprezentací, který se ubírá od spíše intuitivního porozumění 

strukturálnímu charakteru jazyka ke stále narůstající kapacitě dítěte vědomě operovat s 

lingvistickými jednotkami slov“ (2014, s. 101). Struktura fonologické citlivosti má 

(stejně jako fonologické uvědomování) hierarchický charakter – její vyšší úrovně si 

vyžadují explicitnější analýzu menších fonologických jednotek (fonémů), zatímco nižší 

úrovně fonologické senzitivity využívají povrchnější úroveň analýzy větších zvukových 

jednotek - např. slabik (Lonigan et al., 1998). 

iv. FONOLOGICKÉ A FONEMATICKÉ POVĚDOMÍ / UVĚDOMOVÁNÍ 
 Ukázali jsme si, že v definici fonologického uvědomování (i fonologické 

citlivosti) se schopnost onoho uvědomování vztahuje k různým velikostem 

fonologických jednotek slova. Fonematické uvědomování je pojem spjatý specificky s 

uvědomováním nejmenších fonologických jednotek – s fonémy29, fonologické 

uvědomování se týká jednotek větších než foném (Bytešníková, 2012). Anhony a 

Lonigan uvádí nejširší definici fonologického uvědomování jako kapacitu vědomě 

izolovat části slova (2004), vedle toho se fonematické uvědomování definuje jako: „. . . 

vědomá schopnost objevit v jazyce fonémy a manipulovat s nimi . . . a to bez ohledu na 

                                                
29 Například slovo pes je složené ze tří fonémů: /p/, /e/ a /s/ (Kulhánková & Málková, 2008, s. 29). 
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význam a reprezentaci fonémů v psaném jazyce“ (Sodoro et al., 2002, s. 223; cituji dle 

Kulhánková & Málková, 2008, s. 28-29). Fonematické uvědomování představuje: „. . . 

porozumění tomu, že každé mluvené slovo se dá představit jako sled fonémů“ (Sodoro, 

et al., 2002, s. 225; cituji dle Kulhánková & Málková, 2008, s. 28-29). Již zmiňovaná 

studie Libermanové a kol. v sedmdesátých letech ukázala, že schopnost rozdělit slovo na 

fonémy vyžaduje vyšší úroveň myšlení než při dělení slova na slabiky (1974). 

 Rozlišení pojmů fonologického a fonematického uvědomování nejlépe 

porozumíme skrze (1) posloupnost vývoje fonologického uvědomování, který je 

popsaný v následující kapitole a (2) uvedení fonematického uvědomování jako 

klíčového prediktoru pro osvojování čtení (viz kap. 2.2.6). 

v. TRADIČNÍ ČESKÉ PROSTŘEDÍ 
 Vedle výše uvedených pojmů se u nás setkáváme s dalšími termíny. Ty jsou 

odvozené od testových metod zadávaných k hodnocení fonologického uvědomování. 

Jedná se o sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu (např. Matějček, 1995) 

a fonematický sluch (např. Kutálková, 2005; Škodová & Jedlička et al., 2007). 

Mikulajová (2008) připisuje užívání těchto pojmů vizuo-motorickému přístupu k 

osvojování gramotnosti, tedy přístupu, který (jak jsme ukázali v minulé kapitole) 

předcházel psycholingvistickému pohledu na danou problematiku. Např. termín 

fonematický sluch není některou literaturou považován za plně výstižný: „Při 

nedostatečně rozvinutém fonematickém uvědomění dítě sice hlásky slyší, ale 

neuvědomuje si je“ (Mertin, 2010, s. 169). 

2.2.2 Vývoj fonologického uvědomování 
 Dosavadní poznatky ukazují na následující trend: vývoj fonologického 

uvědomování se projevuje stále většími kompetencemi operovat s lingvistickými 

jednotkami stále menších rozměrů (kde nejmenší jsou fonémy; Seidlová Málková, 2015). 

Takové operování se slovy také vyžaduje uvědomění si formální struktury slova nad 

rámec jeho významu – v období, kdy jsou tyto vlastnosti jazyka ještě neuvědomované, 

tak děti „. . . přirozeně na otázku, které slovo je delší – had nebo žížala – odpoví HAD“ 

(Mikulajová & Dujčíková, 2001 in Nováková Schöffelová & Mikulajová, 2016).  Vidíme, 

že takové dítě uchopuje sémantickou rovinu slova a délku slova (tedy jeho formální 

stránku – zde konkrétně fonémy a jejich počet) nevnímá. Fonematické uvědomování se 

vyvíjí v kontinuu fonologického uvědomování (viz Schéma 3 v kap. 2.2.4). 
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i. TEORIE METALINGVISTICKÉHO VÝVOJE FONOLOGICKÉHO 

UVĚDOMOVÁNÍ 
 Vrátíme se k osvojování mluveného jazyka a představíme metajazykové 

dovednosti. Již tříleté dítě dovede říct větu „Sluníčko svítí.“, když ji změníme na 

„Sluníčko svítíme.“ a zeptáme se čtyřletého, zda je věta v pořádku, odpoví víceméně 

náhodně. Zeptáme-li se na stejnou otázku dítěte pětiletého, ve většině dostaneme 

správnou odpověď. Aby mohlo dojít k takovému závěru, je třeba, aby dítě mělo 

povědomí o tom, že existují správné a nesprávné varianty různých vyjádření. 

Vidíme, že pětileté dítě již disponuje explicitními znalostmi o jazyku. Mluvíme o 

osvojení „metalingvistických znalostí“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 12). V 

tomto duchu se nese Gombertova metalingvistická teorie (1992), podle níž se znalost a 

struktura řeči předškolního dítěte vyvíjí od implicitních k explicitním dispozicím. Tuto 

tendenci zachycuje v podobě čtyř stádií. Pojem metalingvistický znamená z 

psychologického hlediska kognitivní aktivitu vztahující se k jazyku (tj. myšlení o jazyku; 

Gombert, 1993). Tato aktivita obsahující explicitní znalosti o jazyku je podle autora 

kulturně podmíněna – u negramotných jedinců se neobjevuje. Dochází tak k závěru, že 

potřeba čtení (a psaní) metalingvistické uvědomování podněcuje. Představím zde 

Gombertův vývoj metalingvistického uvědomování podle: 

 

1. Období osvojení prvních jazykových dovedností: v této době se vytváří 

korespendence mezi jazykovými formami a kontextem jejich užití, 

Gombert zde zdůrazňuje úlohu mluvních modelů od dospělých. Tyto 

korespondence jsou uložené na implicitní úrovni nebo ve formě příkladů. 

2. Období rozvoje tzv. epilingvistické kontroly: vlivem nových situací 

dochází k vnitřní reorganizaci lingvistických znalostí, narůstání 

porozumění pro užití různých jazykových forem a tvorbu multifunkčních 

modelů pro užití různých jazykových forem a tvorbu multifunkčních 

modelů pro komunikaci; stále se pohybujeme na implicitní úrovni. 

3. Období osvojení metalingvistického povědomí: rozvoj záměrné 

uvědomované kontroly užití různých lingvistických znalostí. Období 

porozumění různým aspektům jazyka a jejich použití. Je předpokladem 

rozvoje čtení a psaní. 



 38 

Automatizace metaprocesů: postupná automatizace metajazykových procesů, 

snižující kognitivní náročnost jejich realizace (Gombert, 1992, s. 186-192, 

cituji dle Seidlová Málková, 2014, s. 113-114). 

ii. HIERARCHICKÉ POJETÍ VÝVOJE FONOLOGICKÉHO 

UVĚDOMOVÁNÍ  
Úrovně vývoje fonologického uvědomování skrze lingvistické jednotky různého 

rozměru poskytuje teorie hierarchického pojetí. Mnohé studie anglicky mluvících dětí 

ukazují následující vývojový trend: 

• 2–3 roky: dokáže vydělit slovo z proudu řeči 

• 3–4 roky: získává dítě schopnost vydělovat a manipulovat slabiky, prétury a 

slabičný základ 

• 4 a 5 let: objevuje se fonematické uvědomování (Seidlová Málková, 2014).  

(A) Uvědomování na úrovni slabik 

 Když vyslovíme slovo po slabikách, bude srozumitelnější, než když ho 

vyhláskujeme. Když pokusné osobě zadáme, aby zareagovala např. na slabiku „ba“, 

reaguje rychleji než na hlásku „b“. Slabika je totiž přirozenější řečovou jednotkou než 

foném (Volín, 2010) a děti si dělení slov na slabiky procvičují skrze vyvíjející cit pro 

rytmus v básničkách a říkankách (Mikulajová et al., 2015). V kapitole o počátcích 

psycholingvistického přístupu ke gramotnosti jsem zmiňovala studii Libermanové a kol. 

(1974), která na základě testování amerických předškoláků upozornila na význam 

fonologické stavby slov. Vedle tohoto hodnotného výstupu svou publikací také 

inspirovala další výzkumy k hodnocení slabičného uvědomování úlohou vyťukávání 

slabik, kterou pro svou studii navrhla (pokud dítě uslyší jednoslabičné slovo, děti ťuknou 

dřívkem jednou, u dvouslabičného dvakrát atd.). Následující studie se realizovaly v 

jiných ortografických systémech (italština, turečtina, norština, francouzština a němčina) 

a ukázalo se, že tyto děti podávají lepší výkony než jejich američtí vrstevníci. Zjištěné 

rozdíly podle autorů vysvětluje jednodušší stavba slabiky v daných jazycích oproti 

anglickému jazyku (Seidlová Málková, 2014). Vidíme vliv charakteristik jazykového 

systému na vývoj fonologického (respektive slabičného) uvědomování (viz např. 

Goswami, 2010), k němuž se budeme ještě dále vracet. Seidlová Málková (2014) uvádí 

další možnosti, jak testovat slabičné povědomí: reprezentování počtu slabik pomocí 

žetonků; pomáhání loutce rozpoznat slova nebo pseudoslova, která mají stejnou část; 
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skládání slabik nebo rozpoznávání slabik. Oblasti slabičného povědomí a úloh pro jeho 

hodnocení v českém prostředí se autorka podrobně věnuje ve svém příspěvku z r. 2012. 

(B) Uvědomování na úrovni prétur a slabičného základu 

 Nejprve si představíme pojmy samotné. „Ve slově „mrak“ je prétura „mr“, „ak“ 

je slabičný základ . . ." (Seidlová Málková, 2012, s. 101). Můžeme také uvést, že termín 

prétura se používá pro „. . . nástupní hranu slabiky. Pro koncovou název koda. Zatímco 

jádro slabiky je její povinnou součástí, souhláskové hrany mohou chybět. Jádro s 

případnou kodou tvoří tzv. slabičný základ“ (Volín, 2010, s. 55). 

 

Schéma 2: Stavba slabiky na příkladu slova střep (Volín, 2010, s. 55) 

 Pokud si dítě uvědomí, že může oddělit préturu a slabičný základ, tedy oddělí od 

začátku slova jeho koncovou část, dovede také rozpoznat rýmující se slova (která sdílí 

slabičný základ; Gillon, 2004, s. 6 in Seidlová Málková, 2014). Hojně využívaným testem 

pro posuzování této úrovně fonologického uvědomování jsou tak úlohy na rozpoznávání 

rýmů; setkáváme se také s úlohou na spojování rýmů (k předlohovému obrázku vybírají 

děti z dvojice dalších obrázků to, které se s předlohovým rýmuje); s úlohami rozpoznání 

odlišného slova (v řadě 3-4 slov má vždy jedno odlišnou počáteční, prostřední nebo 

koncovou část, dítě má toto odlišné slovo identifikovat); nebo s úlohami typu stejný-jiný 

(dítě slyší dvě pseudoslova a má rozhodnout, zda znějí stejně; Seidlová Málková, 2014). 

(C) Uvědomování na úrovni fonémů 

 „Kontinuum vývoje fonologických schopností prokazatelně postupuje paralelně 

dvěma cestami: cestou od dostupnosti větších zvukových jednotek k jednotkám menším 

a cestou nárůstu složitosti a náročnosti kognitivních operací, které je dítě schopno se slovy 

mluvené řeči provádět, a míry kontroly nad nimi“ (Seidlová Málková, 2016, s. 11). 

Nejmenší distinktivní jednotkou jazyka je právě foném (Volín, 2010), ve vývoji 

fonologických schopností se tedy dostáváme k hierarchicky nejvyšší kognitivní 
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schopnosti a na hierarchicky nejnižší úroveň lingvistické jednotky slova – 

fonematickému uvědomování. Fonematické uvědomování je z kontinua fonologických 

schopností pravděpodobně nejskloňovanější a nejčastěji sledovanou úrovní (např. 

Seidlová Málková, 2014, s. 118). Této schopnosti jsou věnovány následující kapitoly. 

2.2.3 Fonematické uvědomování 
 Nejprve terminologicky ukotvím fonematické uvědomování, poté se zastavím u 

vývoje této schopnosti a na závěr představím fonematické uvědomování coby významnou 

oblast předčtenářských dovedností. Přístupové a terminologické rozdíly mezi českou a 

mezinárodní literaturou zabývající se fonematickým uvědomováním popisuje 

publikace Kulhánkové a Málkové (2008). Vyjasnění rozdílu mezi fonologickým a 

fonematickým uvědomováním jsem se věnovala v úvodu kapitoly 2.2. V kontextu 

kontinua fonologických schopností se i zde hodí uvést následující: 

Fonematické uvědomování zvýznamňuje především jednu fázi kontinua rozvoje 

fonologického povědomí, resp. citlivosti: fázi, v níž je dítě schopno rozpoznávat 

a manipulovat základní stavební jednotky slova, fonémy. Fonematické povědomí 

je obvykle definováno jako dovednost vědomě analyzovat a manipulovat se slovy 

či zvuky mluveného jazyka na úrovni fonémů (Seidlová Málková, 2014, s. 102). 

 Abychom plně porozuměli termínu fonematické uvědomování, musíme nejprve 

porozumět samotnému termínu foném. Hláska je nejmenší vydělitelnou zvukovou 

stavbou řeči: 

 . . . je určena svými artikulačními a zvukovými vlastnostmi. Pokud je jednotka 

stejné úrovně posuzována nikoli z hlediska artikulačního a akustického, ale z 

hlediska funkčního, je nazývána fonémem. Primární funkcí fonému je 

distinktivnost. To znamená, že jeho záměnou je možno změnit význam slova. V 

češtině fungují /n/ a /m/ jako samostatné fonémy, protože jejich záměna způsobí 

rozdíl mezi významy (např. náš x máš) (Volín, 2010, s. 42). 

Fonematické uvědomování je „chápání, že slova kromě významu mají zvukovou formu 

a tu tvoří řetězce plynule vyslovených hlásek“ (Mikulajová, Nováková Schöffelová, 

Tokárová & Dostálová, 2016, s. 8). Jeho projev můžeme sledovat například v moment, 

kdy:  

je dítě schopno identifikovat hlásky ve slově, dokáže určit první a poslední hlásku, 

později všechny hlásky ve slově ve správném pořadí, dokáže udělat hláskovou 

analýzu a syntézu nebo různým způsobem s hláskami manipulovat (například říci 
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slovo bez první hlásky, přehazovat hlásky apod.) (Nováková Schöffelová & 

Mikulajová, 2016, s. 72-73). 
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2.2.4 Vývoj fonematického uvědomování 
Již jsme nastínili, že fonematické uvědomování je v kontinuu vývoje fonologického 

uvědomování kognitivně nejnáročnějším úkolem. Schopnost manipulovat s fonémy se 

objevuje ve čtyřech nebo pěti letech (Seidlová Málková, 2015). V této kapitole si 

ukážeme, jakým způsobem se poté vyvíjí. 

 

Schéma 3: Fonematické povědomí v kontinuu vývoje fonologického povědomí (Seidlová 

Málková, 2015, s. 11) 

 Schéma znázorňuje trend vývoje fonologického uvědomování od větších po menší 

lingvistické jednotky30 - tedy že po členění slov na slabiky a prétur a slabičného základu 

(tedy rýmování) nastupují operace s fonémy. Schéma Seidlové Málkové nám také 

ukazuje vývojovou posloupnost jednotlivých operací fonematického uvědomování. 

Nejprve je dítě schopné nejjednodušší operace - rozpoznání počáteční hlásky. Následuje 

schopnost izolace - a to hlásky počáteční a koncové. Poté je dítě schopno syntézy – složí 

předložené hlásky dohromady. Následuje schopnost analýzy (členění) slov na hlásky. 

Nejrozvinutějším stupněm vývoje fonematického uvědomování je elize (vynechávání) a 

transpozice (přemisťování) hlásek. 

 Ukázali jsme si, jak za sebou ve vývoji stojí jednotlivé operace fonematického 

uvědomování a nyní představíme, jak stavby slabiky a fonologická struktura slova 

ovlivňují kognitivní náročnost, potažmo vývoj fonematického uvědomování. Některá 

                                                
30 jak jsme si ukazovali v kontextu hierarchickém pojetí vývoje fonologických schopností – viz kapitola 
2.2.2 
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slova jsou totiž „obtížněji fonologicky reprezentovatelná (tzn. pro dítě je obtížnější s 

těmito slovy provádět různé operace, zapamatovat si je apod.; Seidlová Málková, 2014, 

s. 104)“. Stavbu slabiky můžeme zapsat zachycením zvukových elementů, které jí 

utvářejí a to pomocí zkratek C (souhláska) a V (samohláska; např. Volín, 2010). Seidlová 

Málková (2014) uvádí, že pro děti je snazší uvědomění a manipulování fonémů ve 

slovech s jednoduchou slabičnou stavbou (CV - na, CVC - les), než ve slovech se stavbou 

složitější (CCV - dva, CCVC - mráz). U fonologické struktury slova zachycujeme dva 

důležité faktory: hustotu fonologické blízkosti a profil sonornosti. Fonologicky blízká 

jsou si slova, která jsou si navzájem podobná - většinou se liší jedním fonémem nebo se 

spolu rýmují. Slovo se zahuštěnou fonologickou blízkostí má v daném jazyce velké 

množství slov, která znějí podobně (naopak slova s řídkou fonologickou blízkostí 

takovýchto fonologických sousedů mnoho nemají; Goswami, 2010, s. 26). Je pak logické, 

že „Psycholingvistické experimenty dokládají, že děti mají lepší fonologické povědomí i 

lepší fonologickou paměť na slova, která mají hustou fonologickou blízkost“ (Seidlová 

Málková, 2014, s. 104). Profil sonornosti odkazuje na popis typu zvuků. Samohlásky 

jsou nejvíce sonorní, ze souhlásek následují likvidy (např. r, l), nazály (m, n), obsurenty 

a explozivy (p; Goswami, 2010, s. 26). Posloupnost vývoje je taková, že pro děti je 

„jednodušší uvědomovat si fonémovou stavbu slabiky, pokud hlásky, které ji utvářejí, 

jsou „méně sonorní“, resp. postupují ve sledu profilu sonornosti (od likvid přes nazály k 

obstruentům; Seidlová Málková, 2014, s. 106)“. 

 V oblasti náročnosti slovního materiálu také víme, že „pro izolaci první hlásky 

jsou pro dítě jednodušší taková slova, jež začínají na sykavky, které se dají prodloužit . . 

.  „sssssssýr“, na izolaci poslední hlásky jsou naopak vhodnější slova z explozivy, které 

se dají artikulačně zvýraznit: „šíp“ (Nováková Schöffelová & Mikulajová, 2016, s. 72-

73). 

 Dostáváme se k poslední charakteristice vývoje z hlediska slovního materiálu - k 

umístění cílové jazykové jednotky ve slově. Od Seidlové Málkové31 víme, že: 

„Vývojově je pro děti zpravidla dostupnější operace s jazykovými jednotkami na první 

pozici ve slově, následně děti zvládají operace s jazykovými jednotkami na úrovni 

posledních pozic a až potom na úrovni středu slova“ (2014, s. 185). Platnost této vývojové 

tendence podpořily také výsledky výzkumu se slovenskými dětmi Zubákové Peregrinové 

(2014), ve kterém longitudinálně sledovala děti od posledního ročníku MŠ až do 2. třídy 

                                                
31 autorka uvádí studie s českými dětmi Caravolas, Hulme et al. (2005) a Caravolas et al. (2012) 
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ZŠ. Opravdu se ukázalo, že nejjednodušší je pro děti izolovat počáteční hlásku, 

následuje izolace hlásky poslední a jako nejnáročnější se ukazuje izolace hlásek 

uprostřed slova. I když se jedná o slovenské děti, můžeme si dovolit východiska studie 

aplikovat i pro děti české (pro tento transfer viz např. Nováková Schöffelová & 

Mikulajová, 2016; Kucharská & Seidlová Málková, 2012; Tokárová & Mikulajová 

2012). 

 Z kapitoly by měl být patrný tento výstup: 

• Fonologické schopnosti se vyvíjejí od uvědomování si (a manipulace) nejprve 

větších, později menších lingvistických celků (viz Schéma 1). 

• Operace fonematického uvědomování mají následující vývojovou posloupnost 

(viz Schéma 1): 

a. identifikace (rozpoznání) hlásek 

b. izolace hlásek 

c. syntéza hlásek (složení předložených hlásek dohromady) 

d. analýza slova na hlásky (členění slov na hlásky) 

e. elize (vynechávání) a transpozice (přemisťování) hlásek ve slově. 

• Schopnosti fonematického uvědomování si dítě ve slově nejprve osvojuje s 

fonémem na počáteční pozici, později na poslední pozici a nakonec uprostřed 

slova. 

• Schopnosti fonematického uvědomování se vyvíjejí také v závislosti na slovním 

materiálu, kde platí, že jednodušší je uvědomovat a manipulovat fonémy u: 

a. slov se slabičná strukturou CV, CVC (později CCV, CCVC) 

b. slov s nižším profilem sonority (později s vyšším) 

c. slov s vyšší hustotou fonologické blízkosti (později s nižší) 

• Při operování s počátečním fonémem jsou nejjednodušší sykavky, naopak 

nejnáročnější exploziva. U operování s poslední hláskou je naopak 

nejjednodušším materiálem explozivum. 

i. VÝVOJ FONEMATICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ Z 

KROSLINGVISTICKÉHO HLEDISKA 
 Když se zamyslíme nad faktory, které ovlivňují vývoj fonematického 

uvědomování, pravděpodobně nám na mysli nejprve vytane oblast vlastních dispozic 

dítěte. Vedle této důležité roviny však ovlivňuje vývoj fonematického uvědomování také 

charakteristika jazyka, který si dítě osvojuje. Představím dvě významné studie, které 



 45 

nám pomohou porozumět tomu, jak jazykové systémy determinují vývoj fonematického 

uvědomování. Ziegler a Goswamiová (2005) uvádějí koncept „A Psycholinguistic Grain 

Size Theory“, v rámci něhož mj. nastiňují, že vývoj fonematického povědomí probíhá v 

odlišných jazycích rozdílně, a to v důsledku (1) různé úrovně slabičné stavby jazyka a 

(2) různé ortografické hloubky32 v jednotlivých ortografických systémech (Seidlová 

Málková, 2014). 

 SLABIČNÁ STAVBA: Čeština je jazykem složité slabičné stavby (Volín, 2010). 

Často se v ní vyskytují slabičné prétury tvořené shlukem souhlásek (např. čtvrtek, 

vstřebat; Seidlová Málková, 2014) a zároveň složitějším préturám běžně předchází 

jednohláskové předložky (např. v tramvaji; Caravolas 2006 in Seidlová Málková, 2014). 

Např. Caravolasová a Bruck (1993) interpretují tyto fonologické charakteristiky jazyka 

jako důvod rozdílných výkonů českých a kanadských prvňáků v úlohách na vynechávání 

(elize) první hlásky v pseudoslovech, a to ve prospěch českých žáků (např. vynechání 

/k/ v pseudoslově /krin/ u českých dětí s 86 % správností, u kanadských se 39 %). 

 ORTOGRAFICKÁ HLOUBKA: Caravolasová s kolektivem (2013) testovali 

anglické, české a španělské děti v průběhu jejich vývoje – od posledního ročníku MŠ až 

po 2. třídu. Děti se hodnotily celkem šestkrát (vždy na začátku prvního a na konci druhého 

pololetí jednotlivých (před)školních ročníků). Hodnotily se čtenářské dovednosti a to vč. 

fonematického uvědomování měřeného skrze úlohu na izolaci první/poslední hlásky a 

syntézy hlásek. Studie byla realizována za účelem ověřit vliv ortografické hloubky na 

rozvoj čtenářských schopností. Výsledky přinesly první longitudinální evidence o tom, 

že jazyky s méně konzistentní ortografií (angličtina) implikují pomalejší a jinak 

strukturovaný rozvoj čtenářských dovedností, než můžeme pozorovat v jazycích s 

konzistentnější ortografií (čeština, španělština).   

2.2.5 Vývoj fonematického uvědomování a znalost písmen 
 Mannová a Wimmer (2002) testovali fonematické uvědomování u amerických a 

německých dětí v mateřské škole a v 1. a 2. třídě. Objevil se výrazný rozdíl mezi výkony 

amerických a německých předškoláků a zároveň rovnocenné výkony dětí v obou zemích 

ve druhých třídách. Těmito výsledky autoři podporují přístup, který vnímá rozvoj 

fonematického uvědomování primárně jako produkt vystavení gramotnosti.  K 

odlišným závěrům dospěli výzkumníci Hulme a kol. (2005). Českým předškolákům 

                                                
32 tedy míra korespondence grafém-foném; více k pojmu viz závěr kapitoly 2.1.3 
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(okolo 5 let) a anglickým předškolákům (okolo 6 let33) byla zadána úloha na izolaci 

fonémů, k nimž děti neznaly korespondující písmena. V obou skupinách děti fonémy 

spolehlivě izolovaly, aniž by disponovaly jejich ortografickou znalostí. Autoři tak 

demonstrovali, že určitý stupeň fonematického uvědomování je možný i v případě, když 

k fonému, se kterým mají děti manipulovat, neznají jeho grafémovou korespondenci. 

Dochází k závěru, že fonematické uvědomování není podmíněno znalostí písmen. V 

rámci studie Caravolasové a Landerlové (2010) se u českých i německých dětí mapovala 

mj. schopnost izolace fonémů v době nástupu do 1. třídy (tedy na počátku školní 

docházky, kdy se děti ještě neučí písmena (5-6 let). U obou jazykových skupin se ukázala 

schopnost izolace fonémů, a tedy apel na vývojovou nezávislost fonematického 

uvědomování a formálního vzdělávání. 

 Vývojový vztah a spolupráci fonematického uvědomování a znalosti písmen 

můžeme nahlížet jako samostatný problém, kterému se rozsáhle věnuje Seidlová 

Málková ve své knize z r. 2015. Pro účely této práce postačí, když zmíníme, že: 

První projevy fonematického povědomí velmi často (a určitě u českých dětí) 

vývojově o něco předchází první projevy znalosti písmen ... Zároveň ale víme, že 

znalost písmen stimuluje další vývoj fonematického povědomí a dobré 

fonematické povědomí recipročně pomáhá dětem učit se písmena . . . (Seidlová 

Málková, 2016, s 67) 

2.2.6 Fonematické uvědomování jako dovednost předcházející 

čtení 

Velké množství výzkumů podporuje zásadní roli fonematického uvědomování jako 

prediktoru individuální variability v osvojování a rozvoji čtení. Mikulajová (2020) 

uvádí, že fonematické uvědomování je klíčovým prediktorem čtení již téměř čtyři 

dekády. Představím metaanalýzy a longitudinální studie, které tento vztah dokládají. 

 Metaanalýza z roku 2012 zahrnovala přes stovku výzkumů (uskutečněných v 11 

jazycích), které zkoumaly vztah mezi fonologickými schopností (konkr. fonematické 

uvědomování, uvědomování na úrovni slabičného základu a krátkodobou verbální 

paměť) ve vztahu ke schopnosti čtení (konkr. čtení slov). Ukázalo se, že (1) děti s dyslexií 

vykazují oproti svým vrstevníkům s typickým vývojem výrazně větší deficit ve 

                                                
33 Odlišný věkový výběr byl účelový – reflektoval odlišný typický věk nástupu do školy v jednotlivých 
zemích (Hulme et al., 2005). 
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fonematickém uvědomování a (2) fonematické uvědomování vykazuje nejužší vztah ke 

schopnosti číst slova, je zároveň (jediným) nezávislým prekurzorem úrovně čtení, a to 

pro dyslektické i intaktní čtenáře (Melby-Lervåg, Lyser & Hulme, 2012). 

 Z metaanalýzy Snowlingové a Melby-Lervågové (čítala 95 studií) mj. vyplynulo, 

že děti s rodinným rizikem dyslexie mají v předškolním věku deficity v jazykových a 

fonologických schopnostech (vč. fonematického uvědomování; 2016). 

 Tokárová a Mikulajová uvádí také Phostovu metaanalýzu 19 výzkumů německy 

mluvících dětí. Výsledky ukázaly, že uvědomování foném je v užším vztahu k rané 

gramotnosti než uvědomování slabičného základu (rime) a prediktivní síla vztahu 

přetrvává i za hranici druhého ročníku základní školy (Phost, 2015 in Tokárová & 

Mikulajová, 2018, s. 144). 

 153 českých dětí bylo součástí longitudinálního kroslingvistického výzkumu 

Caravolasové a kol (2012). Účastnilo se také 188 anglických, 190 španělských a 204 

slovenských dětí. Cílem této longitudinální kroslingvistické studie bylo zjistit společné 

znaky prediktorů rozvoje gramotnosti v různých jazycích. Ukázalo se, že schopnosti 

fonematického uvědomování, znalosti písmen a rychlého automatického pojmenování 

hodnocené na začátku výuky čtení a psaní jsou spolehlivými prediktory pozdějšího čtení, 

a to ve všech čtyřech jazycích (Caravolas et al., 2012). 

 Se stejnými jazykovými skupinami pracovala Caravolasová s kolektivem také v 

další studii (2019), jejíž výsledky podpořily východiska jednoduchého modelu čtení34. 

Děti podstoupily testování v posledním ročníku MŠ a v 1. a 2. ročníku ZŠ. Ukázalo se, 

že fonematické uvědomování, znalost písmen, rychlé automatické jmenování a počínající 

dekódovací schopnosti predikovaly dekódovací schopnosti na konci 1. třídy. Dále autoři 

ukázali, že fonematické uvědomování naměřené v předškolním věku predikovalo 

porozumění čtenému na konci 2. ročníku ZŠ. 

 Kapitolu můžeme shrnout tím, že současná literatura akceptuje triádu 

prediktorů počátečního čtení a psaní – fonematické uvědomování, znalost písmen a 

rychlé automatické jmenování (např. Nováková Schöffelová & Mikulajová, 2016; 

Seidlová Málková 2016). 

 

 

                                                
34 (viz kapitola 2.1.4) 
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2.2.7 Rozvoj fonematického uvědomování v RVP PV 
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je dokument vydávaný 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který vymezuje závazné rámce 

vzdělávání pro předškolní etapu. Vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika (podoblast Jazyk 

a řeč) se v RVP PV (2018) fonematickému (a fonologickému) uvědomování věnuje v 

sekci Očekávaných výstupů takto: „dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže 

. . . sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech“ (s. 18). Podobně 

v doplňujícím dokumentu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV (2012) zaznívá 

fonematické uvědomování v jedné odrážce jako konkretizovaný výstup: „dítě na konci 

předškolního období zpravidla dokáže . . . vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova“ 

(s. 6). Vidíme tedy, že kurikulární dokumenty MŠMT poskytují pedagogům informaci o 

tom, že by dítě v rámci fonematického uvědomování mělo být na konci předškolního 

období schopno rozpoznat počáteční hlásku, rozpoznat koncovou hlásku a izolovat 

počáteční hlásku. Co tyto oficiální dokumenty neobsahují, jsou systematické 

metodické postupy, kterými je vhodné zmíněné schopnosti s dětmi rozvíjet.  

 Práce s dětmi tak v této oblasti, která je tolik důležitá pro následující osvojování 

počátečního čtení (jak jsme si ukázali v předchozích kapitolách), je ponechána na vlastní 

iniciativě a intuici učitelek mateřských škol bez kurikulární metodické informovanosti a 

podpory. V závěru kapitoly 2.2.4 jsem shrnula, které operace prováděné s určitým 

slovním materiálem jsou vhodné pro různě osvojenou úroveň schopnosti fonematického 

uvědomování a tedy jak by aktivity měly jít za sebou. Proč státní kurikulární dokument 

neposkytuje systematický postup pro rozvoj této zásadní schopnosti? Proč učitelky 

mateřských školek neseznamuje s tím, co je jednodušší, co těžší a jak aktivity poskládat? 

2.3 Analyticko-syntetická metoda výuky čtení 
 U nás je elementární čtení a psaní metodicky rozvíjeno užíváním především tří 

metod: (1) analyticko-syntetickou, (2) genetickou a (3) globální. V posledních letech 

se na školách objevuje také nová metoda Sfumato. Metoda analyticko-syntetická je 

nejrozšířenější. „Jejím prostřednictvím učí číst své žáky téměř všechny školy, z toho 

přibližně ve třech čtvrtinách touto metodou učí ve všech ročnících prvního stupně“ (ČŠI, 

2014, s. 8) 35. Právě proto je na její didaktické pomůcky zaměřená praktická část této 

práce a vzhledem k tomuto výzkumnému zaměření se také zde budu věnovat pouze 

                                                
35 nejaktuálnější oficiální dokument, který by mapoval zastoupení těchto metod a zastoupení 
alternativních metod je výše uvedený dokument ČŠI 
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metodě analyticko-syntetické (dále jen „A-S“). Cílem zde není zachytit její historický 

vývoj ani její srovnání s ostatními metodami36. Budu se soustředit na procesovou rovinu 

metody, abychom porozuměli tomu, jakým způsobem je zde u dítěte rozvíjena 

příprava na čtení a princip rozvíjení čtení samotného. 

 A-S metoda „kombinuje analytický postup rozkládání slov na slabiky a hlásky a 

syntézu, při které žák spojuje písmena do slabik a slov“ (ČŠI, 2014, s. 7).  

 U analyticko-syntetické metody se můžeme setkat také s přívlastky „zvuková“ 

(Wildová, 2005, s. 54), „kinestetická“ (Doležalová & Procházková, 2011, s. 4) nebo 

„slabikovací“ (ČŠI, 2014, s. 7). Sledujeme tak odkaz na mluvenou řeč, dýchání a tvoření 

hlasu (Doležalová & Procházková, 2011). Metoda „vychází v přípravném období ze 

sluchové (zvukové) analýzy mluvené řeči na věty, slova, slabiky a hlásky. Zároveň se 

žáci učí provádět syntézu slyšených hlásek na slabiky, příp. slova, syntézu slabik do slov“ 

(Wildová, 2005, s. 54–55). „Na základě vysloveného slova se vyvozuje hláska, ta je 

propojována s grafémem, tedy grafickou podobou této hlásky“ (Kucharská, 2014, s. 23). 

Úkolem rozvoje šestiletého dítěte pro elementární čtení jsou tak dle Andrýskové 

následující:  

1. Mluvenou řeč učinit předmětem poznávání – sledovat význam slov a jejich 

zvukovou stránku. 

2. Poznávat formu mluveného jazyka jednoduchým rozborem – slabiky, hlásky, 

shodné hlásky ve slovech, na počátku, na konci i uvnitř slov, hláskové 

komponenty ve slabice, ve slově. 

3. Vést děti k pochopení, že mluvenou řeč můžeme graficky vyjádřit písmeny, a 

naopak tištěné nebo napsané písmo můžeme převést opět v mluvenou řeč. 

4: Učit děti analyticko-syntetickým činnostem, které člověk ovládající čtení a 

psaní již provádí automaticky (tamtéž, s. 5). 

Vidíme, že pro elementární čtení je zásadní mluvená řeč. Metoda z ní vychází: 

. . . žák dělí vyslovené slovo na slabiky, rozlišuje sluchem hlásky i za pomocí 

artikulačních pohybů mluvidel a uvědomuje si pořadí hlásek ve slabice (analýza). 

Naopak umí najít slova s danou hláskou – na začátku, na konci, uvnitř slova; spojí 

viděná písmena slabiky ve vyslovenou slabiku (syntéza; Andrýsková, 2014, s. 5). 

Andrýsková uvádí hlavní etapy, ve kterých vyučování tohoto probíhá: 

                                                
36 Stručný a srozumitelný přehled a srovnání metod analyticko-syntetické, genetické, globální a 
Elkoninovy poskytuje Tokárová a Mikulajová (2012) 
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Systém vyučování počátečnímu čtení můžeme rozvrhnout do tří hlavních etap: 

1. období – jazyková příprava žáků na čtení = období před vyvozením 

abecedy; 

2. období – slabičně analytický způsob čtení = období vyvozování abecedy, 

dělíme ho do čtyř fází podle vzrůstající složitosti hláskové stavby slabik a 

slov: 

a) čtení otevřené slabiky ve slovech; 

b) čtení zavřené slabiky na konci slov; 

c) čtení otevřené slabiky ze tří písmen a slov se skupinou dvou 

souhlásek uvnitř; 

d) čtením slov se slabikotvorným r, l a slov s písmenem ř, slabikami 

di, ti, ni, se shluky souhlásek. 

3. období – plynulé čtení slov = období po vyvození abecedy, procvičování 

techniky čtení (2014, s. 5). 

 Praktická část této práce se zaměřuje na úvodní stránky Živé abecedy, konkrétně 

na její předgrafémovou etapu - tedy etapu před vyvozením prvních grafémů. Proto je 

důležité, abychom porozuměli teoretickým principům A-S metody právě v tomto období: 

 K předgrafémové etapě tak metodická příručka formuluje úkol, který mají učitelé 

s žáky plnit: „poznávání formy mluveného slova jednoduchým rozborem - žáci sluchem 

poznávají počáteční a koncovou hlásku ve slovech, poznávají shodné hlásky, slyší ve 

slabikách hláskové komponenty;“ (Mühlhauserová, 2009. s. 2). V návazné fázi 

seznámení s písmenem jako grafickým obrazem hlásky37 je prvním bodem vyučovacího 

postupu: „seznámíme děti s hláskou na základě cvičení fonematického sluchu . . .“ 

(Mühlhauserová, s. 3). Vidíme tedy, že při vyvozování grafémů metoda počítá s tím, že 

dítě bezpečně ovládá schopnost fonematického uvědomování. Můžeme shrnout, že 

návaznost předgrafémové etapy a následné etapy vyvozování grafémů (první písmenko 

se dítě učí přibližně na konci září; viz Andrýsková, 2014, s. 13) je tedy následující: ke 

slyšenému, uvědomovanému a známému fonému se dítě učí přiřadit příslušný 

grafém38.  

                                                
37 psycholingvistickou terminologií toto můžeme nazvat jako uchopení alfabetckého principu - viz 
kapitola 2.1.4 
38 V A-S metodě se dítě seznamuje se všemi čtyřmi tvary písmene najednou (velké, malé, psací, tiskací; 
Fasnerová, 2016). 
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 Z popsaných principů je patrné, že metoda explicitně počítá s tím, že vyvozované 

písmeno nasedne foném vydělený ze slova. Tento princip implikuje nutnost přípravného 

období před tímto vyvozením. Pokud by totiž dítě neumělo ze slova foném vydělit, 

nemělo by k čemu přiřadit grafém, s jehož podobou se seznamuje. Reflektuje nutnost této 

přípravy předškolní vzdělávání? Reflektuje ji Živá abeceda coby první učebnice 

zářiových týdnů? Nebo doporučené metodické postupy pro učitele? Tyto otázky 

zodpovíme v praktické části.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

3 Vymezení výzkumného problému a 

výzkumných cílů 
3.1  Deskriptivní výzkumný problém 
 Pozadí výzkumného problému shrnuji takto: Představili jsme si důležité 

postavení fonematického uvědomování pro počáteční čtenářskou gramotnost. Víme, že 

analyticko-syntetická metoda s touto schopností počítá pro vyvozování grafémů 

(písmen). Víme, že s prvním písmenkem se dítě seznamuje přibližně na konci září. 

Ukázali jsme si, že podle kurikulárních dokumentů by se předškolák měl naučit 

rozlišování počáteční a koncové hlásky, ale pedagogové nemají k dispozici oficiálně 

doporučené metodické postupy pro rozvoj této schopnosti. Fonematické uvědomování 

proto není (nemusí být) v předškolním ročníku systematicky rozvíjeno. Dávalo by 

tedy smysl, aby bylo fonematické uvědomování systematicky rozvíjeno v počátcích 

první třídy, v období, než se začne vyvozovat první grafém (tedy v předgrafémové etapě 

přípravy na výuku čtení). 

 Pokládám si proto otázku, jak je v těchto prvních zářiových týdnech v 

didaktických materiálech zastoupen rozvoj schopnosti fonematického 

uvědomování. Odpověď budeme hledat v základní didaktické pomůcce tohoto období - 

v Živé abecedě. Výzkumným problémem této práce je zmapování míry a způsobu 

rozvoje fonematického uvědomování v předgrafémové etapě Živých abeced. 

3.2 Výzkumné cíle a metodologie jejich realizace 
i. Výzkumný cíl č. I: Kvantifikace úkolů rozvíjejících fonematické 

uvědomování v předgrafémové etapě Živých abeced. 

 K realizaci tohoto výzkumného cíle je vhodný takový nástroj, který by umožnil 

obsah učebnice kvalitativně analyzovat a výstupy analýzy kvantifikovat. Zvolila jsem 

proto kvantitativní obsahovou analýzu (neboli kvantitativní sémantiku; Gavora, 2000, 

s. 118), kde se „obsahové prvky textu kvantifikují - vyjadřuje se jejich frekvence, pořadí 

nebo stupeň. U Kvantitativní analýzy je obsah textu, který je sám o sobě kvalitativní 
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(slova, věty, témata) převeden na kvantitativní míru“ (tamtéž). Metodický postup, který 

budu následovat, uvádí autor následovně (tamtéž, s. 118 - 120). 

1. Vymezení základného a výběrového souboru textů 

2. Vymezení významové jednotky textu 

3. Stanovení analytických kategorií 

4. Kvantifikace významových jednotek, resp. analytických kategorií 

5. Interpretace zjištěných frekvencí. 

ii. Výzkumný cíl č. II: Popis způsobu, kterými jednotlivé úkoly v 

předgrafémové etapě Živých abeced rozvíjejí fonologické potažmo 

fonematické uvědomování. 

 V kapitole 2.2.4 o vývoji fonematického uvědomování jsme si ukázali, že 

náročnost - potažmo vývojová posloupnost - fonematického uvědomování je určená 

několika rovinami: 

1. Velikostí lingvistické jednotky 

2. Druhem operace (vč. umístění cílové jazykové jednotky ve slově) 

3. Slovním materiálem 

V rámci realizace výzkumného cíle č. II popíšu úkoly, které rozvíjejí fonologické, 

potažmo fonematické uvědomování právě z těchto tří hledisek. Budu zde pracovat se 

dvěma zdroji (a) s úkoly Živých abeced, které se při realizaci výzkumného cíle č. I 

vyskytly ve fonologických (potažmo fonematických) analytických kategoriích a (b) s 

metodickými příručkami pro učitele, které jsou k některým Živým abecedám 

poskytovány a které mohou obsahovat zadání k rozvoji fonologického uvědomování nad 

rámec samotných učebnic. 

iii. Výzkumný cíl č. III: Popis vyvozování prvního grafému z hlediska 

fonematického uvědomování a kontextu dosavadních zjištění 

 Popíšeme, jaká úroveň fonematického uvědomování je požadována při 

vyvozování prvního grafému v učebnici. Zhodnotíme, jak je na tento požadavek dítě 

připraveno v předškolním ročníku (dle RVP PV) a v předgrafémové části učebnice na 

začátku školního roku.  

iv. Vymezení výběrového souboru 
 Výběrový soubor tvoří kompletní výčet učebnic Živá abeceda pro výuku čtení v 

1. třídě analyticko-syntetickou metodou s ministerskou doložkou (N=8). Původním 

záměrem bylo vybrat z 8 učebnic pouze ty, které jsou nejčastěji používané (nikoli 
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výjimečně, netradičně), aby analýza přinesla výsledky týkající se hlavního vzdělávacího 

proudu. Po emailové komunikaci s MŠMT, ČŠI, Pedagogickou komorou, Národním 

pedagogickým institutem ČR a Katedrou preprimární a primární pedagogiky se ukázalo, 

že evidence nejpoužívanějších učebnic neexistuje. Živá abeceda 

„je první kniha, se kterou se dítě ve škole setkává. Práce s ní spadá časově do 

přípravného období, které zahrnuje asi 20 týdnů 1. ročníku. Řídíme se však vždy 

úrovní třídy a individuálními možnostmi žáků. ŽA připravuje děti k vlastnímu 

čtení (Andrýsková, 2014, s. 17)“. 

Výběrový soubor byl čerpán ze Seznamu učebnic pro základní vzdělávání se 

schvalovací doložkou MŠMT (udělenou dle směrnice náměstka pro vzdělávání MŠMT) 

z nejnovější aktualizace z dubna 2021. Zaměření na analyticko-syntetickou metodu bylo 

účelové - jedná se o nejrozšířenější metodu výuky čtení v ČR39. Výběrový soubor tvoří 

následující publikace. Kvůli přehlednosti budu dále v textu používat u jednotlivých 

učebnic zkrácené názvy: 

 

Alter žlutá: Bradáčová, L. (2017). Moje Živá abeceda. Všeň: Alter. 

Alter bílá40: Wildová, R., Staudková, H. (2016). Pracovní sešit k Živé abecedě. Všeň: 

Alter. 

Fraus: Březinová, L., Fasnerová, M., Havel, J., Horák, J., Sojková, D., & Stadlerová, H. 

(2018). Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Plzeň: Fraus. 

NŠ Sam: Andrýsková, L. (2019) Živá abeceda s kocourem Samem pro 1. ročník základní 

školy. Brno: Nová škola. 

NŠ zelená: Mühlhauserová, H., Svobodová, J. (2017). Živá abeceda pro 1. ročník 

základní školy. Brno: Nová škola. 

NŠ modrá: Nováčková, O. (2020). Živá abeceda pro 1. ročník základní školy. Brno: 

Nová škola. 

NŠ Agáta: Doležalová, A. B., Novotný, M. (2017). Živá abeceda - čteme a píšeme s 

Agátou pro 1. ročník základní školy. Nová škola: Brno. 

Studio 1+1: Potůčková, J. (2018). Živá abeceda tetky Abecedky. Brno: Studio 1+1. 

  

                                                
39 „Jejím prostřednictvím učí číst své žáky téměř všechny školy, z toho přibližně ve třech čtvrtinách touto 
metodou učí ve všech ročnících prvního stupně“ (ČŠI, 2014, s. 8). 
40 v tomto případě jsem pracovala s pracovním sešitem, nikoli s učebnicí, jelikož učebnice 
předgrafémovou etapu na rozdíl od pracovního sešitu nemá 
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4 Výzkumný cíl č. I 

Kvantifikace úkolů rozvíjejících fonematické uvědomování v předgrafémové etapě 

Živých abeced. 

4.1  Vymezení významové jednotky textu analýzy 
 Významové jednotky jsou jednotlivé úkoly předgrafémové části učebnice41, 

které jsou funkčně diferencovatelné. Nutno také dodat, že předmětem analýzy nejsou: 

• položky coby jednotlivá cvičení jako taková - v některých případech má totiž 

jedno cvičení více částí (úkolů), z nichž každá sytí rozvoj odlišné oblasti. Např. v 

Alter bílé zní cvičení 1 ze strany 4 takto: „Škrtni obrázek, který do řady nepatří. 

Obrázky pojmenuj. Tečkami vyznač počet slabik a pověz, kterou hláskou slovo 

začíná. Jaké jsou věci a zvířata? Jaká je růže? Zazpívejte písničku o huse, o zajíci, 

o kočce.“ Změnou jednotky ze cvičení na úkol se počet položek napříč osmi ŽA 

navýšil průměrně o 18% (viz Příloha 1, Tabulka 1). 

• úvodní stránku/y, které se u 5 z 8 ŽA vyskytují. Nejedná se zde totiž přímo o úkoly 

jako takové, úvod slouží  primárně k seznámení s příběhem a postavami, které 

budou děti doprovázet učebnicí, se samotným školním prostředím, k celkové 

motivaci ke čtení a učení apod.  

4.2 Stanovení analytických kategorií 
 Jako analytické kategorie jsem zvolila rozvíjené oblasti schopností a 

dovedností, které jednotlivé úkoly sytí. Vzhledem k zaměření práce jsou detailněji 

diferencovány pouze kategorie týkající se oblasti rozvoje fonologického uvědomování, 

zbylé oblasti jsou obecnějšího charakteru. Pro zachování transparentnosti analýzy 

(potažmo metodologie) jsou tyto šířeji pojaté kategorie definovány podkategoriemi - 

typologií úkolů, které jednotlivé oblasti rozvíjejí. Analytické kategorie, které spadají do 

oblasti fonologického uvědomování, budou podrobně zkoumány v rámci plnění 

výzkumného cíle č. II. 

  

                                                
41 v případě bílé ŽA Alter jsem pracovala s pracovním sešitem, nikoli s učebnicí, jelikož učebnice 
předgrafémovou etapu na rozdíl od pracovního sešitu nemá 



 56 

a) nefonologické analytické kategorie 
1. OBECNÉ ROZUMOVÉ A ŘEČOVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI 

• vyprávěj - např.: 

o Vyprávějte o školní družině. (NŠ zelená 8/1)42 

o Jak si hraješ? Jak pomáháš doma? O každém obrázku pověz několik vět. (Alter bílá 

4/4) 

• poznej významově stejné - např.: 

o Škrtněte, co do řady nepatří. (Alter žlutá 2/1) 

o Vyber potraviny, které jsou vhodné pro zdravou svačinu. Vybarvi je. (Fraus 10/2) 

• protiklady - např.: 

o Říkejte, jaké jsou věci - porovnávejte obrázky. Pokuste se vymyslet a nakreslit další 

dvojici protikladů. (NŠ Sam 7/1) 

o Pověz, co je vysoké a co nízké. Co je dlouhé a co krátké? Co je úzké a široké? Co je 

velké a co malé? (Alter bílá 3/2) 

• znalosti o fungování světa - např.: 

o Ze kterých pohádek jsou obrázky? (NŠ modrá 10/2) 

o Řekněte, proč se obrázkům smějete. (NŠ zelená 5/1) 

• dokonči řadu - např.: 

o Pokračuj ve vybarvování korálků stejným způsobem. (NŠ modrá 8/4) 

o Nakreslete shodné řádky geometrických tvarů. Jednotlivé trojice prvků můžete 

opakovat několikrát za sebou. (NŠ zelená 9/2) 

• spočítej - např.: 

o Kolik teček mají berušky na této dvoustraně dohromady? (Fraus 15/2) 

o Kolik máš v puse zubů? Máš jich více, než má drak? (Fraus 24/2) 

2. VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ 

• poznej vizuálně stejné - např.: 

o Máma zaječice hledá svoje děti. Pomozte jí najít šest jejích zajíčků - vybarvěte je. 

(NŠ Sam 8/4) 

o Na každém řádku vybarvěte modře dva naprosto stejné rámečky. V jednotlivých 

okýnkách hledejte zcela stejné tvary a zakroužkujte je tužkou. (NŠ zelená 5/2) 

• čti obrázky - např.: 

o Vybarvi kytičky a potom „čti“, jakou mají barvu. (Alter bílá 3/3) 

o „Čtěte“ názvy obrázků na řádcích a ve sloupcích. (NŠ zelená 3/3) 

• dokresli - např.: 

                                                
42 strana 8, úkol v rámci cvičení č. 1 
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o Porovnejte obrázky a domalujte všechna políčka podle prvního obrázku. (ŽA zelená 

4/1) 

o Dokreslete druhou polovinu obrázků a vybarvěte je. (Alter žlutá 2/3) 

3. ORIENTACE V PROSTORU 

• plocha - např.: 

o Obrázek je určen k procvičování orientace v prostoru. Děti určují, kdo je nahoře, 

dole, uprostřed, vpravo, vlevo, která ovečka je první, předposlední a poslední, kdo je 

mezi první a třetí ovečkou a podobně. (Studio 1+1 5/1) 

o Najdi obrázek podle pokynů spolužáka (pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo, 

uprostřed). (Fraus 16/3) 

• bludiště - např.: 

o Kterou chodbou dojdeš do třídy? Vyznač cestu barevnou pastelkou. (Fraus 8/2) 

o Zjistěte, která barva klubíčka patří ke každé kočce. Rozmotanou vlnu překreslete 

příslušnou barvou. (NŠ zelená 8/2) 

4. MOTORIKA 

• uvolňovací cviky - např.: 

o Nakresli malé i velké míče, využij celou plochu „hřiště“. (Fraus 13/1) 

o Vytečkuj středy slunečnic. Každá tečka je zrníčko pro ptáčky, udělej jich tedy co 

nejvíce. Květy pak vybarvi. Kterou pastelku použiješ? (Fraus 15/1) 

• vyrob - např.: 

o Vymodeluj okénko a jablíčko. (Alter bílá 1/4) 

o Vymodelujte písničku Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru. (Alter bílá 5/4) 

• pohyb mimo lavici - např.: 

o Zkuste si zatancovat mazurku. (Fraus 2/1) 

o Zazpívejte písničku Pod naším okýnkem a zacvičte si. (Alter bílá 1/4) 

5. DRAMATIZACE 

• zahrajte si pohádku - např.: 

o Zahrajte si pohádku „O Budulínkovi“. (NŠ modrá 10/3) 

o Pohádka nejen o řepě: Zahrajte si společně pohádku. (Fraus 23/1) 

6. RYTMIZACE 

• zazpívej písničku 

o Kterou písničku o ptáčcích znáš? Zazpívejte si ji společně. (Fraus 17/1) 

o Zazpívejte písničku o huse, o zajíci, o kočce. (Alter bílá 4/2) 

b) kategorie fonologického uvědomování 
 Kategorie byly vytvořeny na základě vývojových zákonitostí fonologického 

(potažmo fonematického) uvědomování, které jsou popsány v kapitole 2.2.4. 
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7. OPEROVÁNÍ SE SLABIKAMI 

8. OPEROVÁNÍ S RÝMY 

9. ROZPOZNÁNÍ POČÁTEČNÍ HLÁSKY 

10. ROZPOZNÁNÍ KONCOVÉ HLÁSKY 

11. ROZPOZNÁNÍ PROSTŘEDNÍ HLÁSKY 

12. SKLÁDÁNÍ HLÁSEK 

13. ČLENĚNÍ SLOV NA HLÁSKY 

14. VYNECHÁVÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ HLÁSEK 

4.3 Kvantifikace významových jednotek analýzy 
 Významové jednotky jednotlivé úkoly předgrafémové části Živých abeced. 

Procentuální zastoupení předgrafémové etapy v rámci celého rozsahu učebnice ukazuje 

Tabulka 2 (viz Příloha 1), ze které vyčteme, že předgrafémová etapa je napříč učebnicemi 

zastoupená od 5% (Alter žlutá) do 33% (NŠ modrá). Pro přehlednost klasifikace 

významových jednotek (tj. úkolů) přikládám Schéma 2. 

 

 
Schéma 2: Oblast zacílení významových jednotek analýzy 
 
  

Všechny úkoly 
předgrafémové 

etapa ŽA 

Úkoly rozvíjející 
fonematické 
uvědomování 

Úkoly rozvíjející 
fonologické 

uvědomování 
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V následujících třech bodech popíšu postup kvantifikace významových jednotek 

analýzy. 

1. Významové jednotky (úkoly) jsem klasifikovala do příslušných kategorií 

(viz Tabulka 7 v Příloze 2). 

2. Následovala sumarizace úkolů v oblasti fonologického uvědomování - 

výsledky jsou zanesené v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3       
Zastoupení jednotlivých oblastí uvedené v počtu úkolů   

  

Počet úkolů 
předgrafémové 
etapy celkem 

Počet úkolů 
rozvíjejících 
fonologické 
uvědomování 
(Pozn.) 

Počet úkolů 
rozvíjejících 
fonematické 
uvědomování 

Alter žlutá 5 0 0 
Alter bílá 31 2 1 
Fraus 64 1 0 
NŠ Sam 36 3 2 
NŠ zelená 25 5 3 
NŠ modrá 38 4 2 
NŠ Agáta 7 0 0 
Studio 1+1 12 2 0 

Pozn.: Tj. včetně rozvoje fonematické oblasti 
 

3. Abych zachytila míru zastoupení rozvoje fonematického uvědomování, 

následoval výpočet poměru mezi jednotlivými oblastmi, jemuž budou 

věnovány následující řádky. 

 Vedle zjištění míry zastoupení rozvoje našeho cílového fonematického 

uvědomování je zajímavý také údaj zastoupení rozvoje fonologického uvědomování v 

rámci celé předgrafémové etapy. Ten ukazuje Tabulka 4. Vidíme, že dvě učebnice (Alter 

žlutá a NŠ Agáta) před vyvozování grafému neobsahují rozvoj fonologického (tedy ani 

fonematického) uvědomování vůbec. Velmi nízké zastoupení se objevuje u učebnice 

Fraus, kde ze 64 úkolů (Tabulka 3) předgrafémové etapy je pouze jeden zaměřen na 

rozvoj fonologického uvědomování - tedy necelá dvě procenta (Tabulka 4). Nejvíce se 

rozvoji této oblasti věnuje NŠ zelená svými dvaceti procenty (Tabulka 4) - tedy pětina 

úkolů předgrafémové části učebnice je cílená na rozvoj fonologického uvědomování (5 

úkolů z celkových 25 - Tabulka 3). 
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Tabulka 4     
Procentuální zastoupení rozvoje fonologického uvědomování v rámci celé předgrafémové 
etapy 
Alter žlutá 0%  
Alter bílá 6%  
Fraus žlutá 2%  
NŠ Sam 8%  
NŠ zelená 20%  
NŠ modrá 11%  
NŠ Agáta 0%  
Studio 1+1 7%  
Průměrně 8%   

Pozn.: 100% tvoří všechny úkoly předgrafémové etapy Živých abeced 

 

 Nyní k samotnému zastoupení rozvoje fonematického uvědomování v 

předgrafémových etapách Živých abecedách. Zastoupení rozvoje této schopnosti 

můžeme sledovat v poměru k zastoupení rozvoje ostatních fonologických oblastí (tj. 

operování se slabikami a rýmování) nebo v rámci celé předgrafémové oblasti. Obě tyto 

varianty zachycuje Tabulka 5. Vidíme, že pouze 4 učebnice, které obsahují rozvoj 

fonologických schopností, rozvíjejí také uvědomování na úrovni fonémů. Dále tedy 

budeme pracovat pouze s nimi. 

 

Tabulka 5     

  

Procentuální zastoupení 
fonologického 
uvědomovuní v rámci 
úkolů rozvíjejících 
fonologické uvědomování 
(Pozn. 1) 

Procentuální zastoupení 
fonematického 
uvědomování v celé 
předgrafémové části (Pozn. 
2) 

Alter žlutá - 0% 
Alter bílá 50% 3% 
Fraus žlutá 0% 0% 
NŠ Sam 67% 6% 
NŠ zelená 60% 12% 
NŠ modrá 50% 5% 
NŠ Agáta - 0% 
Studio 1+1 0% 0% 
Pozn. 1: Zaokrouhleno na celá čísla 
Pozn. 2: 100% tvoří všechny úlohy zastupující fonologickou oblast 
Pozn. 3: 100% tvoří všechny úlohy předgrafémové části Živých abeced 
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 Kontext fonematického uvědomování v rámci celé předgrafémové etapy 

sumarizuje Tabulka 6 (níže). 

 

Tabulka 6                 
Míra zastoupení rozvoje fonematického uvědomování 

 
počet úkolů 
rozvíjejících 
fonematické 
uvědomování 

 
z celkového počtu 

úkolů v 
předgrafémové etapě 

 
vyjádřeno 

procentuálně 
(zaokrouhleno na 

celá čísla) 
Alter 1 / 31 ® 3% 
NŠ Sam 2 / 36 ® 6% 
NŠ zelená 3 / 25 ® 12% 
NŠ modrá 2 / 38 ® 5% 

 

Vidíme, že z osmi Živých abeced je rozvoj fonematického uvědomování zastoupen v 

polovině z nich. Z těchto učebnic je rozvoj zastoupen nejvíce v NŠ zelené, kde 3 úkoly 

tvoří 12% předgrafémové etapy. V učebnicích Alter, NŠ Sam a NŠ zelená je rozvoj 

fonematického uvědomování zastoupen 1-2 úkoly, které tvoří mezi 3-6% předgrafémové 

části. Situaci rámcově ilustruje Schéma 3. 

Schéma 3: Klasifikace učebnic z pohledu zastoupení rozvoje fonolologického, potažmo 

fonematického uvědomování 

Živé abecedy obsahující 
předgrafémovou etapu (8/8) 

Živé abecedy obsahující rozvoj 
fonologického uvědomování 

Živé abecedy obsahující rozvoj 
fonologického uvědomování 

Studio 1+1 

NŠ Agáta Alter žlutá 

Fraus 

Alter 
NŠ Sam 

NŠ modrá 
NŠ zelná 
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5 Výzkumný cíl č. II 

Popis způsobů, kterými jednotlivé úkoly v předgrafémové etapě Živé abecedy 

rozvíjejí fonologické, potažmo fonematické uvědomování. 

 Realizací prvního výzkumného cíle jsme zjistili, že v šesti z osmi Živých abeced 

se v určité míře vykytuje rozvoj fonologického uvědomování a ve čtyřech z nich rozvoj 

fonematického uvědomování (viz Schéma 3). V rámci splnění druhého výzkumného cíle 

popíšu, jak je v těchto učebnicích rozvoj těchto schopností strukturován. Je zde důležité, 

aby čtenář nahlédl na konkrétní znění úkolů a slovní materiál, který je využíván. Pro tyto 

účely slouží Tabulka 8. V prvním sloupečku Tabulky 8 zaznamenávám přímé znění úkolů 

a zachovávám posloupnost, v jaké se v učebnici nachází. V druhém sloupečku u úkolů 

zachycuji: velikost lingvistické jednotky, druhy operace, umístění cílové jazykové 

jednotky a slovní materiál. Instrukce psané v Tabulce 8 běžným písmem jsou úkoly z 

Živých abeced, které na základě analýzy (viz Výzkumný cíl č. I) spadají do oblasti 

rozvoje fonologického a fonematického uvědomování. Instrukce uvedené kurzívou jsou 

z metodických příruček pro učitele. K úlohám z metodických průvodců je třeba zmínit, 

že jsou uváděny pouze jako náměty k práci s ŽA a to s poznámkou, že objem námětů je 

maximalistický a není cílem ho všechen stihnout (viz Příloha 3). Tzn. nejedná se o 

povinnou práci a tudíž jejich výskyt ve výuce není nutně podmíněn. 

 Tabulce 8 se budu věnovat podrobně v následujících dvou kapitolách.  

 

Tabulka 8     

 Znění instrukce 
(Pozn. 1) 

Velikost 
lingvistické 

jednotky; Druh 
operace; Umístění 
cílové jazykové 

jednotky 

Slovní materiál 
(Pozn. 2) 

  ALTER BÍLÁ     

1. 
Rozděl slova na slabiky 
a tečkami vyznač počet 

slabik. 

Operování se 
slabikami 

jablko, hruška, třešně, koláč, banán, 
švestky, okurka, ředkvička, mrkvička, 

rajče, hrášek, chleba 
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2. Tečkami vyznač počet 
slabik ... 

Operování se 
slabikami 

zajíc, husa, krtek, růže, kočka, želva, pasta, 
kartáček, pes, sklenice, hřeben, pytel, penál, 
medvídek, učebnice, pastelky, sešit, desky 

3. ... a pověz, kterou 
hláskou slovo začíná. 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

zajíc, husa, krtek, růže, kočka, želva, pasta, 
kartáček, pes, sklenice, hřeben, pytel, penál, 
medvídek, učebnice, pastelky, sešit, desky 

 FRAUS   

1. Slova vytleskej. Operování se 
slabikami. 

pastelka, čepice, čtyřlístek, sluníčko, 
beruška, slunečnice, kuřátko 

 NŠ SAM   

1. 
Slova rozdělte na 

slabiky a nakreslete 
správný počet teček. 

Operování se 
slabikami 

hruška, drak, čáp, deštník, kaštan, cibule, 
list, brambory 

2. Pod obrázek vyznačte 
počet slabik ... 

Operování se 
slabikami 

husa, koza, ovečka, slepice, slon, kráva, 
zajíc, lev, veverka, liška, ježek, jelen, 

kočka, pes, papoušek, hroch, ryby, morče 

3. ... Řekněte, kterou 
hláskou slovo začíná ... 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

husa, koza, ovečka, slepice, slon, kráva, 
zajíc, lev, veverka, liška, ježek, jelen, 

kočka, pes, papoušek, hroch, ryby, morče 

4. ... a končí? 
Rozpoznání 
koncového 

fonému 

husa, koza, ovečka, slepice, slon, kráva, 
zajíc, lev, veverka, liška, ježek, jelen, 

kočka, pes, papoušek, hroch, ryby, morče 

5. 

Rozpočítadlo: 
„Počítáme jedna, dvě. 

Hádej, kdo teď vyhraje? 
Ten, kdo mi řekne v 
krátku, co má A (M, 
E...) na začátku.“ 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
není daný 

6. 

Slova rozdělte na 
slabiky a počet slabik 
vyznačte tečkami pod 

obrázek. 

Operování se 
slabikami 

liška, šaty, taška, myš, žirafa, kůň, kabát, 
pejsek, pastelky, kolo, kalhoty 

7. Kterou hlásku mají na 
začátku? 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

míč, stůl, pes, letadlo, pero, jablíčko, 
lízátko, mrak, ježek, sluníčko 

8. Slova dělíme na slabiky, 
určujeme počet. 

Operování se 
slabikami 

rohlík, sýr, klubíčko, banán, telefon, boty, 
chleba, sešit, koláče, tužka, kniha, balón, 
bonbón, mrkev, guma, jahody, čokoláda, 

jablko. 
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9. Řekneme počáteční 
hlásku ... 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

rohlík, sýr, klubíčko, banán, telefon, boty, 
chleba, sešit, koláče, tužka, kniha, balón, 
bonbón, mrkev, guma, jahody, čokoláda, 

jablko. 

10. ... (koncovou hlásku). 
Rozpoznání 
koncového 

fonému 

rohlík, sýr, klubíčko, banán, telefon, boty, 
chleba, sešit, koláče, tužka, kniha, balón, 
bonbón, mrkev, guma, jahody, čokoláda, 

jablko. 
 NŠ ZELENÁ   

1. ... slova dělíme na 
slabiky ... 

Operování se 
slabikami sluníčko, drak, vločka, list 

2. ... a pokoušíme se určit 
první hlásku ve slovech. 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
sluníčko, drak, vločka, list 

3. Kterou hlásku slyšíte na 
začátku ... 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
houba, kočka, ptáček 

4. ... a na konci slov? 
Rozpoznání 
koncového 

fonému 
houba, kočka, ptáček 

5. Označte slabiky podle 
vzoru ( . – ). 

Operování se 
slabikami kuře, osel, jelen, zajíc, liška, slon 

6. ... určíme počáteční 
hlásku ... 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
míč, sluníčko, hruška, motýl 

7. ... vytleskáme slabiky ... Operování se 
slabikami míč, sluníčko, hruška, motýl 

8. 
... řekněte, kterou 

hláskou každé slovo 
začíná 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

pero, tužka, panenka, guma, míč, pastelky, 
kostky, aktovka, sešity 

9. ... Pod obrázek vyznačte 
slabiky (počet a délku). 

Operování se 
slabikami 

pero, tužka, panenka, guma, míč, pastelky, 
kostky, aktovka, sešity 

 NŠ MODRÁ   

1. 
procvičujeme sluchové 

postřehování první 
hlásky 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

hledáme obrázky slov, která začínají např. 
na „p“ - pastelky, penál, peněženka... 

2. Kterou hlásku slyšíte na 
začátku slova? 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

kytka, strom, mrak, židle, šiška, stůl, penál, 
klíč, zámek, pero, deštník, konev 

3. 

Diagnostická hra: 
Myslím si... a začíná to 

na... - rozvoj sluchového 
postřehování první 

hlásky 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

např. Myslím si věc, je ve třídě vpředu a 
začíná na „t“ 
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4. Jakou hlásku slyšíte na 
začátku slova? 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

mrak, list, pero, srnka, míč, lev, prase, sýr, 
myš, loď, pila, slon 

5. Vyznačte tolik teček, 
kolik má slovo slabik. 

Operování se 
slabikami liška, ježek, veverka, sova, pták 

6. 

postřehování první 
hlásky ve slovech, 

hledání; který obrázek 
danou hláskou začíná; 

... 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
hřib, muchomůrka, list, žalud, větev, šiška 

7. ... rozdělování slov na 
slabiky; 

Operování se 
slabikami hřib, muchomůrka, list, žalud, větev, šiška 

9. Vyznačte tolik teček, 
kolik má slovo slabik. 

Operování se 
slabikami 

čepice, sukně, myška, boty, šaty, mašlička, 
kočka, řepa 

10. 

... společně pak 
vymýšlíme, jak se 
jednotlivé postavy 
mohou jmenovat. 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

např.: V - dědeček Václav, babička Vlasta, 
vnučka Veronika... (rozvoj sluchového 
vnímání, postřehování první hlásky ve 

slově). 

11. Vyhledávejte slova s 1, 
2, 3 slabikami. 

Operování se 
slabikami 

bohaté a nespecifikované - nejedná se o 
jednotlivé obrázky, ale o scenérii se třem 
chlapci na cestě u hřiště (tedy např. cesta, 
koloběžka, houpačka, ptáčci, keře, kytky, 

boty, vlasy, oči, tráva, pařez…) 

12. 
Podle vzoru vyznačte 
počet slabik a délku 

slabik. 

Operování se 
slabikami kočár, aktovka, páv, kočka, motýl, švihadlo 

 STUDIO 1+1   

1. 

Dokreslete provázky 
draků tak, aby každé 
dítě drželo provázky 

draků s obrázkem slov, 
která mají stejný počet 

slabik, jako má dítě 
puntíků na bundě. 

Operování se 
slabikami 

marmeláda, ryba, zebra, pes, vajíčko, 
letadlo, sýr, kočka, zmrzlina, myš, klíč 

2 

Do žlutých rámečků 
nakreslete tolik puntíků, 

kolik má příslušný 
obrázek slabik. 

Operování se 
slabikami 

lev, šála, šaty, velryba, rukavice, slon, 
kniha, papoušek, zelenina, kalhoty, pero, 

oheň 

Pozn. 1: Kurzívou jsou označené instrukce uvedené v metodických průvodcích jako náměty k 
práci 
Pozn. 2: Slovní materiál je zadáván obrázky - tzn. není vždy jednotně uchopen (pes/štěně; 
kytka/růže apod.). Uvedená slova jsou tedy má interpretace toho, co obrázky znázorňují. 
Specifikaci metodické příručky neposkytují. 
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5.1 Velikost lingvistické jednotky, druh operace, 
umístění cílové jazykové jednotky 

 V kapitole 2.2.4 jsme si ukázali, že fonologické schopnosti mají své vývojové 

zákonitosti - shrnutí viz Tabulka 9. 

 

Tabulka 9     

Posloupnost náročnosti operací fonologického uvědomování z hlediska: 

(1) velikosti lingvistické 
jednotky 

(2) druhu operace 
fonematického 
uvědomování 

(3) umístění cílové 
jazykové jednotky v 

operacích fonematického 
uvědomování 

operace se slabikami identifikace (rozpoznání) 
fonémů 

operace s počátečním 
fonémem 

↓ ↓ ↓ 

operace s rýmy* izolace fonémů* operace s koncovým 
fonémem 

↓ ↓ ↓ 

operace s fonémy 
syntéza* (složení 

předložených fonémů 
dohromady) 

operace s fonémem 
uprostřed slova* 

 ↓  

 analýza* (členění slov na 
fonémy) 

 

 ↓  

 
elize* (vynechávání) a 

transpozice* 
(přemisťování) fonémů 

 

Pozn. * - operace, které  nejsou obsažené ani v jedné z učebnic 

 

 Podíváme se nyní, jak je tato vývojová struktura zastoupena v Živých abecedách. 

Když se vrátíme k Tabulce 843, zjistíme, že některé operace chybí ve všech učebnicích 

úplně. Tyto operace jsou v Tabulce 9 označeny hvězdičkou. Popíšu nyní postupně 

jednotlivá hlediska rozvoje fonologického, potažmo fonematického uvědomování: 

 

                                                
43 Pro zpřehlednění jsem z Tabulky 8 vyjmula druhý sloupeček, který popisuje posloupnosti úkolů na 
rozvoj fonologického uvědomování v Živých abecedách - viz Příloha 4 (Tabulka 10). 
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1. Velikost lingvistické jednotky 

Ve všech učebnicích, kde je rozvoj fonologického uvědomování zastoupen (tj. 6 učebnic 

z 8), se objevují operace se slabikami. V žádné z učebnic se neobjevuje operování s rýmy. 

Respektive objevují se úkoly, ve kterých se dítě s rýmováním setká, např. opakování 

říkanky nebo zpívání písniček (viz Příloha 2, Tabulka 7), nejedná se však přímo o aktivitu 

vyhledávání či vytváření rýmů, které by schopnost jejich uvědomování systematicky 

rozvíjela. V učebnicích Alter bílá, NŠ Sam, NŠ zelená a NŠ modrá jsou zastoupeny 

operace s fonémy. 

2. Druh operace fonematického uvědomování 

Ve všech učebnicích se zastoupením rozvoje fonematického uvědomování se vyskytují 

pouze úkoly na rozpoznávání fonémů. 

3. Umístění cílové jazykové jednotky v operacích fonematického 

uvědomování 

Ve všech učebnicích se zastoupením rozvoje fonematického uvědomování se umístěním 

cílové jazykové jednotky specifikuje pouze při operaci s fonémy (tj. konkrétně při 

rozpoznávání fonémů). V žádné z učebnic se nevyskytuje úkol na rozpoznání fonému 

uprostřed slova. Alter bílá obsahuje 1 úkol na rozpoznání počátečního fonému. NŠ modrá 

obsahuje 6 úkolů na rozpoznání počátečního fonému. NŠ zelená obsahuje 4 úkoly na 

rozpoznání počátečního fonému a 1 úkol na rozpoznání koncového. NŠ se Samem 

obsahuje 4 úkoly na rozpoznání počátečního fonému a 2 úkoly na rozpoznání koncového 

fonému. 

 Jak můžeme vidět ve druhém sloupečku Tabulky 8 (nebo v Tabulce 10 v Příloze), 

posloupnost jednotlivých úkolů není v žádné z učebnic strukturovaná systematicky podle 

vývojových zákonitostí. 

 

5.2 Slovní materiál 
 V kapitole 2.2.4 jsme si ukázali, že náročnost fonologických úkonů je tvořena také 

slovním materiálem. Zrekapituluji zde, co jsme se v teoretické části dozvěděli a doplním 

o popis obsahu Živých abeced: 

1. Schopnosti fonematického uvědomování se vyvíjejí také v závislosti na 

slovním materiálu, kde např. platí, že jednodušší je uvědomovat a 

manipulovat fonémy u: slov se slabičnou strukturou CV, CVC (později 

CCV, CCVC). Nahlédneme-li do třetího sloupečku Tabulky 8, zjistíme, že 

je zastoupena celá škála slabičných struktur - i když se slova s 
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jednoduchou slabičnou strukturou vyskytují více než jiná, v úkolech jsou 

směsice jednoduchých, ale i velmi složitých slabičných struktur (např. 

mrkev). 

2. Při operování s počátečním fonémem jsou nejjednodušší sykavky a 

ostatní hlásky, které se dají natáhnout, naopak nejnáročnější exploziva. 

U operování s poslední hláskou je naopak nejjednodušším materiálem 

explozivum. Při rozboru zjistíme, že v každém cvičení jsou hlásky různého 

druhu - jak ty velmi jednoduché, tak ty nejtěžší a i zde tak docházíme k 

závěru, že výběr slov není dán lingvistickými charakteristikami. Autoři 

cílí jinam (sémantická kategorie, další cíle cvičení). 

 Je také důležité uvést, že podnětová slova pochopitelně nejsou napsaná - slovní 

materiál je zadáván v podobě obrázků. Obrázky je možné interpretovat vícero způsoby. 

Metodické příručky nijak nespecifikují, jak tyto obrázky „přečíst“. Různou interpretací 

se tak mění náročnost slovního materiálu, např.: pes / pejsek / šťěňátko / štěně / jezevčík; 

brašna / aktovka / taška; pytlík / sáček apod. Znovu zjišťujeme, že lingvistické 

charakteristiky slov nejsou brány v potaz. 

6 Výzkumný cíl č. III 
Popis vyvozování prvního grafému z hlediska fonematického uvědomování a 

kontextu dosavadních zjištění. 

 Fonematické uvědomování je prediktorem individuální variability osvojování 

čtení - je klíčovým prediktorem počátečního čtení. V kontextu analyticko-syntetické 

metody výuky čtení je na místě ještě zvýraznit důležitost této schopnosti a to ze dvou 

důvodů (1) jedná se o nejrozšířenější metodu u nás (2) při vyvozování grafémů (tedy 

seznamování dítěte s písmeny) metoda počítá se schopností fonematického uvědomování. 

Z její podstaty vyplývá, že dítě k uvědomovanému fonému přiřadí grafém. Dítě má 

například při vyvozování písmene A za úkol vybrat z několika obrázků ty, které začínají 

na hlásku A (NŠ s Agátou, s. 4).  

 Jelikož první písmeno se vyvozuje průměrně na konci září, je na místě se ptát, jak 

je na takový úkol dítě připravováno v mateřské škole? Kurikulární dokumenty 

předškolního vzdělávání uvádějí, že „dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže 

. . . sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech“ (RVP PV, 2018, 

s. 18) a že „dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže . . . vyčlenit hlásku na 



 69 

počátku a na konci slova“ (Očekávané výstupy RVP PV, 2012, s. 6). Učitelky mateřských 

škol tedy mají v rukou očekávání toho, co by dítě před nástupem do 1. třídy mělo dokázat, 

ale nemají oficiální metodické postupy. Můžeme tedy očekávat, že (1) schopnost 

uvědomovat si počáteční a koncovou hlásku nebudou ovládat všichni předškoláci/prvňáci 

na srovnatelné úrovni a že (2) s absencí systematického tréninku nebudou mít rizikové 

děti tuto schopnost dostatečně ukotvenou ve fonologickém systému. 

 Pokud se rozlišování prvního a posledního fonému (hlásky) dítě nenaučí ve 

školce, připraví ho počáteční týdny první třídy na to, aby si uvědomilo, že slovo 

„aktovka“ začíná (dokonce i končí) na A? V analyticko-syntetické metodě výuky čtení 

tvoří úvodní etapu jazykového přípravného období (období, než dítě začne číst otevřené 

slabiky ve slovech) předgrafémová etapa. Jedná se o období před vyvozením prvního 

písmene. Hlavní didaktickou pomůckou je zde Živá abeceda. Jak je v této učebnici 

zastoupen rozvoj fonematického uvědomování? Zjistili jsme, že z osmi Živých abeced s 

doložkou MŠMT je rozvoj fonematického uvědomování obsažen pouze v polovině z 

nich. Výsledky výzkumného cíle číslo I bohužel ukázaly, že i v těchto čtyřech učebnicích 

se rozvoj schopnosti fonematického uvědomování vyskytuje v minimální míře. 

Maximální počet úkolů je 3 a to v rámci učebnice NŠ zelená, která také jako jediná 

obsahuje mimo úkol na rozpoznání počátečního fonému také úkol na rozpoznání fonému 

koncového. Zbývající učebnice obsahují 2 (NŠ Sam a NŠ modrá) a 1 (Alter) úkol na 

rozpoznání počátečního fonému. 

 Aby byl rozbor didaktických pomůcek maximální, v rámci výzkumného cíle číslo 

II jsme ke kvantifikovaným úkolům z učebnic přidali také náměty k práci z metodických 

příruček pro učitele. Analyzovali jsme vhodnost slovního materiálu, kterým je 

fonematické uvědomování v předgrafémové etapě rozvíjeno. Zjistili jsme, že lingvistické 

charakteristiky nejsou vůbec brány v potaz. Ve cvičeních se tak nachází směs slov velmi 

jednoduchých a velmi složitých, která pro dítě s nedostatečně rozvinutým fonematickým 

uvědomování nejsou uchopitelná. Při výběru slovního materiálu se tvůrci zaměřují na jiné 

aspekty, než lingvistické vlastnosti. Např. tři ze čtyř učebnic předkládají pro rozpoznání 

počátečního fonému většinu slov začínajících na explozivy (P, B, T, Ť, D, Ď, K, G), 

navzdory tomu, že tento druh souhlásek je pro určení počátečního fonému nejméně 

vhodný (nedá se prodloužit). Podnětová slova jsou z pochopitelných důvodů zadávána 

jako obrázky. Učebnice ani metodické příručky však obrázkový obsah nijak 

nespecifikují. Je potom možné „číst“ obrázek různými způsoby (např. 

brašna/aktovka/taška) a měnit tím náročnost slovního podkladu. Takto neošetřený 
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podnětový materiál podporuje velmi výraznou charakteristiku rozvoje fonematického 

uvědomování v Živých abecedách - totiž jeho nesystematičnost. Můžeme tvrdit 

následující: dítěti, které si ve školce neosvojilo dostatečně schopnost rozpoznávat 

počáteční a koncovou hlásku dostatečně, zůstane v této oblasti pravděpodobně 

nerozvinuté i po absolvování předgrafémové etapy Živé abecedy. 

 Pokračujme nyní dál po časové lince. Po předškolním vzdělávání a prvních 

týdnech hodin čtení, které strávíme s předgrafémovou etapou učebnice, se dostaneme k 

vyvození prvního písmene. Dítě, které nemá pevně ukotvenou schopnost rozpoznání 

počátečního a koncového fonému, je průměrně na 11. stránce Živé abecedy postaveno 

před následující úkoly - viz tabulka: 

 

Tabulka 12 
Výčet úloh fonematického uvědomování při vyvozování prvního grafému 

Instrukce 
Pozice fonému v úloze na 

jeho rozpoznání Slovní materiál 

Alter žlutá - vyvozování začíná na str. 3 

Říkejte názvy obrázků po 
písmenech a vyznačte, na 

kterých místech ve slovech 
slyšíte O. 

počáteční, koncová, 
uprostřed kolo, obr, okno, loď 

Alter bílá - vyvozování začíná na str. 6 

Vybarvi jen ty obrázky, kde 
slovo začíná na A 

počáteční, koncová, 
uprostřed 

auto, stůl, ananas, pero, 
anděl, dům, altán, loď, 

auto, strom, opice, 
akvárium, kůň, letadlo, 

anténa 

Poslouchej řadu slov, a 
pokud uslyšíš na začátku 

slova A, zvedni kartičky a, 
A. počáteční 

podnětová slova nejsou 
specifikována 

Můžete si zahrát hru Hláska 
A nás probudí. nespecifikováno 

podnětová slova nejsou 
specifikována 

Fraus - vyvozování začíná na str. 26 

Zakroužkuj slova, kde 
slyšíš písmeno S na 

začátku.* počáteční sud, pusa, rákosí 



 71 

Prohlédni si obrázek. Co na 
něm vidíš? Která slova 

začínají na S? počáteční obrázek - nespecifikováno 

Na modrém políčku řekni, 
kde slyšíš hlásku S (na 

začátku slova, uprostřed, 
nebo na konci). 

počáteční, koncová, 
uprostřed 

sova, zástěra, sekera, slon, 
postel, pastleka, housle, nos 

listy, strom, pes, sumec, 
sirky 

NŠ Sam - vyvozování začíná na str. 14 

Pojmenujte obrázky. 
Řekněte, kde mají m. 

počáteční, koncová, 
uprostřed 

motýl, komín, dům - 
obrázky jsou  popsány a m 

je barevně zvýrazněno - 
dítěti tak může pomoci 

vizuální opora 

Řekněte, kde je ve slově m. 
Položte v rámečku a 

správné místo. počáteční, uprostřed 
kámen, motýl, most, 

mravenec, malina, myš 

Hledejte další slova 
začínající na m a s m ve 

slově. počáteční, uprostřed obrázek - nespecifikováno 

Do rámečku označte, kde se 
ve slově nachází m.* počáteční, uprostřed míč, lampa 

Písmenko tě probudí. nespecifikováno 
podnětová slova nejsou 

specifikována 
NŠ zelená - vyvozování začíná na str. 10 

Pojmenujte obrázky a 
řeknte, je-li hláska „m“ na 
začátku, uvnitř, nebo na 

konci slova. 
počáteční, koncová, 

uprostřed 

míč, Marek, máma, dům - 
obrázky jsou popsány a m 
je barevně zvýrazněno - 
dítěti tak může pomoci 

vizuální opora 

Řekněte, jestli název 
obrázku obsahuj hlásku 

„m“. 
počáteční, koncová, 

uprostřed 

kočárek, medvěd, dům, 
motýl, míč, lampa, slon, 

mísa, myš 

Řekněte, kde hlásku „m“ 
slyšíte. 

počáteční, koncová, 
uprostřed komín, salám, most 

Určete, na kterém místě ve 
slovech hlásku „m„ 

slyšíte.* 
počáteční, koncová, 

uprostřed motýl, strom, komín, salám 
NŠ modrá - vyvozování začíná na str. 12 
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Podle obrázků říkejte slova, 
Určujte, kde ve slovech 

slyšíte hlásku „m“. počáteční 

Míla, míč, meloun, mašle, 
mušle - obrázky jsou 

popsány a m je barevně 
zvýrazněno - dítěti tak 
může pomoci vizuální 

opora 

Ve kterých slovech slyšíte 
hlásku „m“? nespecifikováno obrázek - nespecifikováno 

Podle obrázků pokládejte 
do mřížek „M, m“. 

počáteční, koncová, 
uprostřed 

motýl, komín, mísa, máma, 
myš, dům 

NŠ Agáta - vyvozování začíná na str. 4 

Žák označí křížkem ty 
obrázky, které při 

pojmenování začínají 
hláskou a. počáteční 

aktovka, autobus, pes, 
žaludy 

Studio 1+1 - vyvozování začíná na str. 14 

Říkejte slova, která začínají 
na písmenem O. počáteční obrázek - nespecifikováno 

Říkejte další slova, která 
začínají písmenem O. počáteční nespecifikováno 

Pozn.: * u podnětových slov mřížka, jejíž počet políček odpovídá počtu hlásek ve slově 
a odděluje v něm slabiky. 

 

 Vidíme nejen úlohy na rozpoznání úvodního a koncového fonému, ale nově také 

na rozpoznání fonému prostředního. Zároveň se od dítěte v tomto bodě očekává, že tyto 

operace bude provádět již nikoliv pouze na úrovni slyšeného slova, tedy vyvozovat 

foném, ale bude pracovat s jeho psanou podobou – tedy s grafémem. Dítě je tak postaveno 

před úkol: vyvodit foném na začátku/ na konci/ uprostřed slova a zároveň ho spojit s nově 

poznaným grafémem. Protože dítě nemusí být schopno identifikovat příslušný foném na 

úrovni slyšeného slova, je nuceno postupovat nikoliv od fonému ke grafému, jak 

předpokládá celý přístup A-S metody (viz kapitola 2.3), ale opačně – nejdříve se naučí 

nový tvar grafému a teprve poté se učí, kde je daný grafém zastoupen ve slově fonémem 

– tedy opačně – od grafému k fonému.  Vzpomeňme si, že předškolní vzdělávání očekává 

pouze schopnost rozpoznávat počáteční a koncový foném (a neposkytuje k tomuto 

oficiální metodickou podporu) a že Živé abecedy do tohoto momentu neobsahují trénink 

rozlišování fonémů (téměř) vůbec. Dítě, které neumí rozpoznat počáteční a koncový 

foném (natož prostřední, který je vývojově nejnáročnější), si má prostřednictvím těchto 

úkolů osvojovat korespondenci mezi daným fonémem (který si neuvědomuje a neumí ho 
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rozpoznat, natož vyčlenit) a grafémem (který má čtyři podoby - písmenko malé, velké, 

tiskací, psací). Je velmi pravděpodobné, že bez systematické intervence dítě nezvnitřní 

alfabetický princip, na kterém čtení stojí a bude mít problémy i nadále ve slabikování, 

potažmo ve čtení samotném.  
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7 Diskuse a závěr 

 Co stojí za nesystematičností rozvoje fonematického uvědomování? Můžeme 

uvažovat dvěma směry: (1) odborníci, kteří vytvářejí Živé abecedy, nezastávají 

psycholingvistický přístup ke gramotnosti, v jehož popředí stojí právě fonologické 

schopnost (2) odborníci důležitou roli fonematického uvědomování uznávají, ale chybí 

návaznost a soulad kurikulárních dokumentů předškolního a základního vzdělávání (ve 

školce se očekává, že se to děti budou učit ve škole; ve škole se očekává, že s tím děti 

přicházejí ze školky. 

 V těchto dvou rovinách můžeme zároveň hledat cesty k řešení současného výrazně 

nesystematického rozvíjení fonematického uvědomování: (1) zvyšovat informovanost o 

psycholingvistickém přístupu ke gramotnosti, potažmo důležitosti fonologického a 

fonematického uvědomování a (2) vzít v potaz, že kurikula předškolního a základního 

vzdělání na sebe v ohledu fonematického uvědomování nenavazují a současnou mezeru 

ve vzdělávání vhodnými úpravami zaplnit. Jako možnost (3) uvedu Trénink jazykových 

schopností podle D. B. Elkonina, který je přímo sestaven podle zákonitostí vývoje 

fonologických schopností Mikulajová, et al. 2016). V našich podmínkách se jedná o 

jediný systematický trénink fonematického uvědomování. Metodika má např. velmi 

pozitivní výsledky s dětmi se specificky narušeným vývojem řeči (Tokárová & 

Mikulajová, 2018). 

 Analýza a její výsledky se týkají pouze situace v učebnicích. Práce tedy 

neposkytuje informace o tom, jak výuka reálně probíhá - jak učitelé pracují mimo zadání 

učebnic. Nevíme, jak učitelé s dětmi pracují nad rámec Živých abeced, které další 

materiály a pomůcky bez ministerských doložek používají apod. Sonda mezi pedagogy a 

jejich postupy v tomto přípravném období by byla velmi přínosná. Ukázala by, zda je 

mezera ve vzdělání „pouze“ na papírech kurikulárních dokumentů a didaktických 

pomůcek a učitelé tento deficit suplují nebo zda systematický rozvoj fonematického 

uvědomování ve třídách opravdu chybí. 
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9 Přílohy 
i. PŘÍLOHA 1 

Tabulka 1   
Významové jednotky analýzy: převod z původních cvičení na úkoly 
(zaokrouhleno na celá čísla) 

 
Míra navýšení počtu položek při 

převodu ze cvičení na úkoly 
Alter žlutá 0% 
Alter bílá 32% 

Fraus 19% 
NŠ Sam 25% 

NŠ zelená 28% 
NŠ modrá 11% 
NŠ Agáta 0% 
Studio 1+1 33% 
Průměrně 18% 

 

Tabulka 2     
Poměr předgrafémové a grafémové části Živých abeced 
(zaokrouhleno na celá čísla) 

 
Předgrafémová 

část 
Grafémová      
část 

Alter žlutá 5% 95% 
Alter bílá 17% 83% 

Fraus 24% 76% 
NŠ Sam 15% 85% 

NŠ zelená 16% 84% 
NŠ modrá 33% 67% 
NŠ Agáta 3% 97% 

Studio 1+1 18% 82% 
Pozn.: 100% tvoří všechna cvičení Živé abecedy 

 
  



 2 

ii. PŘÍLOHA 2 

Tabulka 7                 
Klasifikace významových jednotek analýzy do stanovených kategorií     

 
Alter 
žlutá 

Alter 
bílá Fraus 

NŠ 
Sam 

NŠ 
Zelená 

NŠ 
modrá 

NŠ 
Agáta 

Studio 
1+1 

ROZVOJ FONOLOGICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ         

operován se 
slabikami 0 2 1 3 2 4 0 2 

operování s rýmy 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROZVOJ FONEMATICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ         

identifikace 
počáteční hlásky 0 1 0 2 2 2 0 0 

identifikace 
koncové hlásky 0 0 0 0 1 0 0 0 

identifikace 
prostřední hlásky 0 0 0 0 0 0 0 0 

skládání hlásek 0 0 0 0 0 0 0 0 

členění slov na 
hlásky 0 0 0 0 0 0 0 0 
vynechávání a 
přemisťování 
hlásek 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROZVOJ OBECNÝCH ROZUMOVÝCH A ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ A 
DOVEDNOSTÍ 

vyprávěj 0 5 16 9 0 3 3 4 

poznej významově 
stejné 1 1 7 5 1 6 1 2 

protiklady 0 1 0 2 1 0 0 0 



 3 

znalosti o 
fungování světa 0 1 5 2 1 3 0 0 

dokonči řadu 0 1 1 0 1 1 0 0 

VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ               

spočítej 0 0 4 1 0 0 0 0 

poznej vizuálně 
stejné 2 7 4 6 7 11 0 1 

ORIENTACE V PROSTORU             

čti obrázky 0 2 0 0 1 1 2 2 

MOTORIKA                 

dokresli 2 1 4 1 4 0 0 0 

poloha 0 5 8 2 3 4 0 1 

DRAMATIZACE                 

bludiště 0 0 3 1 1 0 0 0 

RYTMIZACE                 

uvolňovací cviky 0 0 9 2 0 0 0 0 

vyrob 0 3 0 0 0 1 0 0 

pohyb mimo lavici 0 1 1 0 0 0 0 0 

zahrajte si 
pohádku 0 0 1 0 0 2 0 0 

zazpívej písničku 0 5 3 1 0 0 1 0 



 4 

 
 

iii. PŘÍLOHA 3 
 
NŠ Sam 

s. 17: METODICKÉ POZNÁMKY K PRÁCI S ŽIVOU ABECEDOU (ŽA) Na 

následujících stránkách najdete náměty pro práci s ŽA 

s. 18: Návrh námětů je maximalistický, v daném čase nelze vše zvládnout. Učitel si proto 

volí sám činnosti a hry, které jsou pro jeho třídu vhodné, a zařazuje je dle vlastního 

uvážení. 

 

NŠ modrá 

s. 24: METODICKÉ POZNÁMKY K PRÁCI S ŽIVOU ABECEDOU (ŽA) 

s. 26: NÁMĚTY PRO PRÁCI S ŽA - PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ Je třeba si uvědomit, že 

návrh námětů je maximalistický a nelze v daném čase stihnout všechno. Učitel si vybere, 

které činnosti či didaktické hry by se mu do práce ve své třídě hodily. 

 

NŠ zelená 

s. 15: METODICKÉ POKYNY PRO PRÁCI S ŽA Následující strany obsahují různé 

náměty, jak je možno s ŽA a Slabikářem pracovat, co si můžete připravit na tabuli, jakou 

zadat samostatnou práci a mnoho dalších doplňujících úkolů. 
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iv. PŘÍLOHA 4 

 

Tabulka 10           
Posloupnost úkolů na rozvoj fonologického uvědomování v Živých abecedách z 
hlediska (1) velikosti lingvistické jednotky (2) druhu operace (3) umístění cílové 
jazykové jednotky 

Alter bílá Fraus NŠ Sam NŠ zelená NŠ modrá Studio 1+1 

Operace se 
slabikami 

Operace se 
slabikami 

Operace se 
slabikami 

Operace se 
slabikami 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Operace se 
slabikami 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

Operace se 
slabikami 

 Operace se 
slabikami 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Operace se 
slabikami 

↓  ↓ ↓ ↓  

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
 

  ↓ ↓ ↓  

  
Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Rozpoznání 
koncového 

fonému 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
 

  ↓ ↓ ↓  

  
Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Operace se 
slabikami 

Operace se 
slabikami 

 

  ↓ ↓ ↓  

  Operace se 
slabikami 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
 

  ↓ ↓ ↓  

  
Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Operace se 
slabikami 

Operace se 
slabikami 

 

  ↓ ↓ ↓  

  Operace se 
slabikami 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Operace se 
slabikami 

 

  ↓ ↓ ↓  
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Rozpoznání 
počátečního 

fonému 

Operace se 
slabikami 

Rozpoznání 
počátečního 

fonému 
 

  ↓  ↓  

  
Rozpoznání 
koncového 

fonému 
 Operace se 

slabikami 
 

    ↓  

    Operace se 
slabikami 

 

Pozn.: Kurzívou jsou označené instrukce uvedené v metodických průvodcích jako 
náměty k práci  
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